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ATA N° 13 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril 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 12/2017, da Sessão Ordinária do dia 28/03/2017, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pede à 1ª Secretária que leia ofício 025/2017, 

convocando o senhor Dilcione Silveira de Oliveira a tomar posse na sessão de hoje, devido licença 

vereador Tiago Olímpio Tisott. Após o senhor Presidente pede ao senhor Dilcione Silveira de Oliveira 

que faça a entrega do diploma, declaração de bens e faça o juramento legal. Após o senhor 

Presidente declara empossado no cargo de vereador o senhor Dilcione Silveira de Oliveira, na data de 

hoje, ficando no cargo até perdurar a licença do titular. Após o Senhor Presidente chama os 

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

CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta ao senhor Presidente, colegas 

vereadores, colega vereadora, assessores do deputado Bianchini. Deseja boas vindas ao colega 

Dilcione, que possa fazer um bom trabalho, como já havia lhe desejado na sessão passada. Também 

cumprimenta todos os ouvintes da 87.9 FM, que logo mais estarão os ouvindo, seu cordial boa noite a 

todos. Diz que gostaria de pedir ao Executivo que olhasse a situação dos alunos, e diz ter estado 

conversando antes da sessão com o vice-prefeito Jaques, e ele lhe disse que agora é a associação 

que resolve. Durante essa semana, comenta ter recebido varias ligações dos pais lá do Carovi, 

pedindo que como eles tinham transporte e agora foi tirado o transporte, tem pais que ainda tem 

carro, mas tem pais ali que não tem como chegar os filhos até aqui, mas  que essa associação se 

reúna para resolver. Cita que a colega Ionara colocou que teve uma reunião, da qual não sabia, e 

acredita que os pais não devem saber dessa reunião, porque lhe ligaram, e que agora com 

associação o vice-prefeito Jaques disse que não tem mais como vir esse transporte. Mas, lembra que 

esse não era o lema de campanha do prefeito atual, falava, inclusive, na casa de seu pai, tomou café 

com eles, e disse que a educação seria uma das prioridades dele, então, por isso espera que deem 

um jeito, uma maneira, uma forma de rever essas crianças que possam vir do Carovi, que as outras 

localidades é compreensível, mas como tinha esse transporte de lá, sentem falta. Então, pede que 

possa ser feito algo, que o Executivo faça por esses alunos.  Também gostaria de deixar o pedido que 

o seu João, ali do Passo da Areia, lhe procurou em relação ao transporte que as filhas dele utilizam, 

seu João Ramos Machado, que não estão pegando as gurias como pegavam antes, no transporte, e 

ele mediu e são quinhentos metros, a secretária disse que só pegaria os que fosse quinhentos metros 

e ele disse que mediu, e está esperando, talvez no dia de hoje ainda, mas no dia de hoje ainda não 

tinha ido medir para ver, porque tem crianças que continuam pegando nesses quinhentos metros, por 
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isso acredita que haja igualdade, se é para todos, se não vão pegar ninguém, que não pegue 

ninguém, mas se for pegar um tem que serem todos. Então, pede que o Executivo olhe bem. Deixa 

claro que não tem nada contra nenhum secretário, e que o secretário é mandado do Executivo, então 

que o Prefeito veja a situação das crianças. Também queria deixar bem claro nessa Tribuna que não 

é contra nenhum fornecedor da prefeitura, e que foi procurada essa semana porque falou e achou até 

que era um erro de digitação pelo fornecedor. Mas, deixa claro para todos os ouvintes e fornecedores 

que jamais seria contra algum fornecedor do município, só que como olhou e viu no Portal da 

Transparência achou um preço elevado, por isso disse que achava que era um erro de digitação, mas 

que fique bem claro para todos, que sua pessoa não tem nada contra ninguém, o que apenas 

observou foi o alto valor de preço. Também gostaria de agradecer ao pessoal que está trabalhando no 

asfalto, que bom, ontem esteve conversando quando veio de Santiago, e agora que estão passando 

por esse momento difícil com seu pai, quase toda semana corre com ele para médico, conversando 

disse que bom que o asfalto está ficando muito bom, temos que ser agradecidos ao deputado 

Bianchini também, que desempenhou esse trabalho. Diz aos assessores que levem a ele o abraço e o 

agradecimento ao deputado por ter se dedicado e, graças a Deus, essa obra está saindo. Diz que 

voltará em seu tempo de liderança. 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 senhor Presidente em exercício, demais colegas 

vereadores, colegas vereadoras, secretário de Agricultura Tiago Tisott, ex-vereador nessa Casa, 

secretária da Fazenda Luciane, seja bem vinda, a amiga esposa do vereador Dilcione e sua filha, 

assessores do deputado, que sempre estão presente no município, e amigos “Cavalinho”, “Maurinho”, 

esposa do colega Jairo, comunidade cipoense e ouvintes da rádio Cipoense, seu boa noite a todos. 

Gostaria de dar início na sessão de hoje, colega Dilcione, dizendo ao senhor, que assumiu como 

vereador, como um colega e ao colega Tiago Tisott que, a partir de terça-feira foi nomeado como 

secretário na Agricultura, muito bom lembrar como tudo começou no mandato, no partido, e ver agora 

o colega tocando uma Secretaria é muito importante. Diz ao senhor como colega hoje, como partidário 

e como amigo, sucesso, que nessa Casa sempre aprendem muito, e que quando começou também 

ser vereador, trabalhar junto com os colegas e as colegas, que no início não foi fácil, mas a vida 

ensina conversar com as pessoas, ver o que é bom para o município, ver o que é bom para as 

pessoas que moram no município, e tudo que for bom para a comunidade, sempre se unir, e essa 

união faz o povo receber o melhor, e nessa Casa desde projetos tudo o que é bom para a 

comunidade, sempre são parceiros, juntos pela comunidade. Então, colega Dilcione, ao senhor e sua 

família, deseja sucesso e que Deus abençoe, que essa Casa é a “Casa do Povo”. Deseja que o 

senhor leve dessa Casa as lembranças de início de sua nova caminhada para sua vida, porque 

quando Deus dá oportunidade é para vencer, é batalhar em defesa das pessoas que um dia 

confiaram neles com seu voto. Cita que o colega Tisott também fez a parte dele, mas como o partido 

tomou essa decisão, e por sinal uma decisão muito bem tomada, colocou a Secretaria da Agricultura, 

em boas mãos. Então, colegas vereadores e colegas vereadoras, comunidade cipoense, a semana 

que vem é uma semana que o querido município de Capão do Cipó estará completando dezessete 

anos de idade. Por isso, como Presidente, convida os vereadores colegas, e a toda a comunidade 
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para a Sessão Solene, nesse Plenário 17 de Abril, em comemoração aos dezessete anos. Então, fica 

aqui o convite para esse evento para todo povo de Capão do Cipó, que essa Casa há dezessete anos 

está completando, trabalhando para o bem de todos na comunidade. Destaca que dezessete anos 

ainda é novo de idade, mas Capão do Cipó tem muito e mostrou muito em qualidade, até de pessoas 

que não eram do município, e agora moram aqui na cidade, é uma alegria muito grande hoje, estar 

fazendo dezessete anos de idade, um município novo, que é grande entre família, união, e em 

progresso e o que mais importa que todos se conhecem, todos são do bem, todos são amigos, e boas 

amizades se tem aqui. Então, fica esse agradecimento e esse convite para terça-feira que vem, todos 

possam se fazer presente para o aniversário em comemoração aos dezessete anos do município. Seu 

muito obrigado, e que fiquem todos com Deus. 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 Agricultura Tiago. Dá boas vindas ao colega Dilcione, e pede que compartilhem e 

trabalhem para o povo. Tem certeza que irão fazer a diferença, e que o mesmo junte-se a eles e 

compartilhe com todos os colegas vereadores para trabalhar para todos os munícipes, fazendo o bem 

pelo povo. Em nome da diretora da Escola Julio Biasi, Cecília Assunção, agradece pelo ocorrido na 

escola. Em nome do Soldado Alisson, que, mesmo não estando de serviço, foi até a escola e passou 

para a diretora alguns números de telefone e veio a Brigada Militar de Santiago registrar a ocorrência 

e foram agilizados os fatos. Cita a Polícia Civil, que também não mediu esforços e agiu rápido, e com 

toda agilidade e profissionalismo com que agiram sobre o crime de roubo e resolveram, encontraram 

os que cometeram o crime e foi resolvido. Diz que a diretora pediu para agradecê-los. Cita que estão 

aqui para pedir mais segurança, e como não tínhamos a Brigada Militar de Santiago deu suporte. 

Agradece ao coordenador de Estradas, “Chico”, por ter atendido aos seus pedido, e ao secretário de 

Obras. Diz sobre a iluminação pública, que o soldado Alisson comentou que já falou com a vereadora 

Carini e o colega Jairo sobre isso. Diz que conversou com o secretário e ele lhe disse estar 

providenciando, pois tem que passar por licitação para fazer iluminação na Avenida, que está 

dificultando até a fiscalização deles, para monitorar a noite, onde ele disse que esses dias, a noite, 

tinha um jogando pedras e que não conseguiram identificar devido o escuro. Faz convite em nome da 

administração para festa do município, pela Semana do Município, grande festa de comemoração dos 

dezessete anos de emancipação política de Capão do Cipó, dia treze de abril, a partir das dez horas, 

na Praça Rubem Machado Lang e terá muitas atrações, dentre elas feira da agricultura familiar, 

brechó, artesanatos, feira de chocolates, apresentações artísticas de cantores da nossa terra, 

apresentação da Banda Show 4x4, a partir das dezesseis horas. Fala sobre o ocorrido na escola, aos 

pais desses jovens, que conversem com seus filhos, pois jovens de quatorze anos praticando isso. 

Diz ser inacreditável e, de repente, está faltando orientação, e que procurem uma psicóloga, cuidem 

com quem seus filhos estão saindo à noite, não deixem. Diz ter um filho de treze anos, e jamais 

deixaria seu filho e ficaria preocupada se não voltasse para casa até oito horas da noite. Pede que 

imaginem uma criança ficar até de madrugada na rua, pois quatorze anos é uma criança. Destaca que 

procurem alguém para orientar, pois pode ser alguma orientação que esteja faltando, oferecer algo 

mais a esses jovens, carinho, conversa, diálogo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 
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JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com 08 (oito) minutos, pois o vereador Luiz 

Ozório lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo e o vereador Tiago Rosado lhe cedeu 01 (um) 

minuto de seu tempo. Cumprimenta ao senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

munícipes que os honram com suas presenças, em especial a 87.9, que logo estará os ouvindo, e de 

coração, em especial hoje a sua esposa, que o acompanha. Dá boas vindas ao colega Dilcione, e diz 

que a Casa o recebe para que mostre um pouco do seu trabalho, se não for todo o período do 

mandato, mas um pouco, para a comunidade e para quem o elegeu. Diz que o mesmo pode contar 

com eles, e no momento das discussões é uma coisa, mas amizade tem que prevalecer. Pede moção 

de pesar aos familiares do senhor José Carlos Chaves da Veiga que, no último dia vinte e nove, partiu 

lá no Entre Rios. Corrigi e diz ser dia vinte e oito, e que ele era bastante amigo, bem conhecido da 

nossa comunidade. Gostaria de pedir, em nome de todos os colegas, se for possível, uma moção que 

seja enviada a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de repúdio à PEC 287, da reforma da 

Previdência e a reforma trabalhista. Já teve essa ideia antes, só não havia pedido aqui, mas sábado 

quando teve reunião com o deputado Valdeci Oliveira, no assentamento, às nove horas da manhã, 

onde estava lá o Tiago Tisott e o vice-prefeito. Destaca ser importante que todos os municípios se 

manifestem contra essa barbaridade que querem fazer com os trabalhadores, que atinge a nós 

funcionários públicos, também, se passar essa nova lei. Pede que o presidente da Casa encaminhe, 

com todos os colegas e que peça ao prefeito municipal que faça lá a mesma coisa, mandando uma 

moção de repúdio, em nome do Executivo. Da escola Julio Biasi, o assalto que houve, dia vinte e oito, 

concorda com a colega Ionara, são jovens de quatorze anos, o outro também um jovem de dezoito. 

Diz que há tempo de recuperar e tem que fazer alguma coisa para trazer essa juventude, influenciar 

eles em, alguma atividade, pois é um exemplo para os outros, e se não tivesse as câmeras, de 

repente, hoje, estariam julgando Pedro, Paulo ou João, mas, através das câmeras, conseguiram 

identificar, e um, inclusive, é aluno da própria escola. Diz que o vice-presidente do CPM lhe pediu que 

colocasse aqui a importância das câmeras e pediu ao Executivo que coloque mais quatro câmeras na 

escola, pelo levantamento que foi feito, precisaria dezesseis e tem cinco que a escola conseguiu 

comprar, com recurso próprio, e que a prefeitura coloque mais quatro e soluciona o problema e fica 

toda a escola monitorada. Pede que façam isso. Diz que a segurança está em debate em todos os 

cantos do país e aqui estão vendo que não é diferente, e temos que agir, reunir a câmara, chamar o 

Executivo, ver se vão fazer aquela reunião lá em Santa Maria, ao menos foi sugestão desse vereador, 

e pedir mais efetivo para cá. Diz ser impossível que não consigam destinar mais três homens para 

Capão do Cipó, desde que tenhamos alguma coisa a oferecer, que seria dizer que iremos construir, 

em determinado tempo, aquelas casas funcionais para a Brigada, que daí tem como atrair brigadianos 

para cá. Sobre a capotagem da camioneta, só diz que é um colega nosso, graças a Deus que não 

houve nada, o dia que estavam trazendo o corpo desse último falecido do Entre Rios, que já são três 

com esse, que falece esse ano, e logo atrás vinha a camionete com a esposa, a filha e mais uma 

pessoa e capotou a camionete, ficou com as quatro rodas para cima, e o motorista. Agradece a Deus 

que não houve nada, mas imaginem se inventa de pegar fogo, não conseguiriam sair de dentro da 

camioneta. Ressalta que Deus colocou a mão. Diz que havia tanta crítica em seu governo, o Anselmo 

andou os quatro anos naquela camioneta, como vice-prefeito, e não aconteceu. Diz que tem que ter 
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cuidado, pois as estradas estavam boas para andar, de repente foi por isso que aconteceu, mas pede 

que tomem providência. Diz ao senhor Jaques, que está presente, se a camioneta tinha seguro, que o 

recurso seja destinado a comprar o veículo para substituir, e não como foi feito tempo passado, em 

que o carro do gabinete foi capotado e até hoje não se sabe aonde foi o recurso que veio do seguro. 

Cita que no Expresso Ilustrado foi retificado o edital que vai ter uma Tomada de Preços, dia doze de 

abril, na prefeitura, sobre as transmissões de nossas sessões da Câmara Legislativa. Diz que foi bom, 

e não sabe se foi devido à conversa que teve com o presidente e o jurídico, que houve a intenção de 

retificar o edital, mas diz que quem irá ganhar é o povo, pois, de repente, vinha uma empresa de fora, 

ganharia a transmissão, mas não dizia que iria transmitir para que o povo de Capão do Cipó ouvisse 

nossas sessões. Cita que, de repente, transmitia na Verdes Pampas, as nove horas da noite, até acha 

que ela abrange todo o município, mas e se outra emissora ganha  e não pega em nosso município, 

nenhum munícipe iria escutar as sessões da Câmara de Capão do Cipó. Frisa que foi muito bem 

retificado e que abranja todo o território de Capão do Cipó, para que nossos ouvintes possam 

prestigiar nossos vereadores e ver como estão se saindo e cobrar alguma coisa. Sobre estradas, diz 

ao vice-prefeito, pois está como secretário de Obras, lá no Rincão dos Ávila não foi a patrola, ainda, e 

está terrível aquela estrada e lhe pediram, quando terminou o asfalto do Carovi, indo lá para 

Tupantuba, e já foi pedido diversas vezes, os moradores de lá estão pedindo, encarecidamente, que 

mande. Se foi, pede desculpas, e quer verificar, mas domingo esteve nessa estrada e não tinha nada 

feito. Comenta sobre as sementes da crotalária, trouxe esse debate, terça-feira passada, e pediu ao 

Executivo que olhe com carinho essa possibilidade, pois a semente está aqui dentro do município, na 

propriedade do senhor “Nenê”. Diz ser muito simples de adquirir, e que o Executivo consiga, já que 

temos funcionários que vêm de Santiago, todos os dias, inclusive a prefeitura de Santiago, se o 

Executivo entrar em contato lá, consegue no viveiro que plante essa mudas lá, para depois distribuir 

ao nosso povo. Que deixe um funcionário à disposição lá, em quatro, cinco ou seis dias é feita a 

plantação para depois distribuir ao nosso povo. 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 vereadoras, colegas vereadores, demais público presente, e aos ouvintes da 87.9, logo mais 

às nove horas, grande abraço a todos. Dá boas vindas ao colega Dilcione, espera que faça um bom 

trabalho, como tem certeza que, durante os dezesseis anos que está à frente trabalhando na parte da 

Saúde, sempre desempenhando um “bom papel”, um bom serviço, e esperam que faça o mesmo 

como vereador. Destaca que perderam o colega Tiago, indo para a Agricultura, que seria um grande 

vereador, e esperam do colega que faça o mesmo “papel” que, com certeza, ele iria fazer. Reforça o 

pedido da colega Carini sobre transporte escolar, e diz que, na verdade, é um fiasco, pois até hoje 

não podia ter começado, teria que estar de férias ainda. Cita que o pessoal vem “batendo” dia a dia 

para todos os colegas, que devem receber ligações de crianças não indo a aula por falta de o 

transporte ir buscar. Fala que o problema que deu com seu João, amanhã irá fazer oito dias que 

começou o transporte não indo na casa dele. Diz que foi um funcionário na casa dele e disse que era 

lei federal, que iriam medir e, com certeza, não iam fazer mais a linha. Ligou, eram oito horas da noite, 

para a dona Ângela, secretária da Educação, aonde ela lhe disse que não, que o transporte iria 
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acontecer, que iria fazer sim e não iria mais acontecer aquilo ali. Infelizmente diz que até hoje não foi, 

pois ele lhe ligou às cinco horas e disse que amanhã ele irá mandar as gurias, pois já estão quantos 

dias sem aula. Acha que não poderia acontecer isso, e acha que não foi da cabeça de ninguém. 

Lembra que o Jaques mesmo dizia que não iria acontecer de transporte, pois iriam buscar todos em 

casa, e não está sendo cumprido. Cita que têm que cobrar e irão cobrar. Enquanto não tomarem uma 

solução, diz que irão chegar aqui e cobrar, com certeza. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipes, assessores do deputado Bianchini, ao agora 

então secretário da Agricultura, vice-prefeito, e aos ouvintes da Cipoense FM, que estarão ouvindo a 

partir das nove horas. Deseja ao Tiago que tenha sucesso na Secretaria, que faça um bom trabalho 

pelo produtor da pequena propriedade principalmente, e ao colega Dilcione, que assume a cadeira de 

vereador hoje, deseja sucesso, que pode contar com o que for preciso, não sabe muita coisa, mas vai 

aprender junto também, deseja sucesso novamente. Fala ao secretário de Obras que mandaram 

agradecer pelo excelente trabalho que está sendo feito no Carovi, está cobrando muito das estradas, 

mas também tem que agradecer pelo trabalho que foi feito lá, a iluminação pública também foi 

restaurada, as lâmpadas estavam queimadas, faltou umas duas ou três, mas em breve vai ser 

solucionado aquele problema. Fala a respeito do transporte escolar que recebeu ligações e estava 

falando com a secretária e viu que estão num impasse muito grande, e hoje reclamar do transporte 

para a escola estadual é um problema, Santiago começaram as aulas hoje, e o que depender do 

governo Sartori está sendo complicado, aqui o município está “bancando” o transporte. Diz que 

cobrou muito o transporte do Carovi e parece que agora foi rescindido o contrato, não tem nem uma 

empresa fazendo lá por em quanto, por que há um tempo, há muitas burocracias em serviço público, 

mas crê que essa semana esse problema será solucionado. Espera que venha uma empresa que 

faça a linha, e, pelo menos, que tenha carros em condições para fazer a linha. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica 

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

Cumprimenta o senhor Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assessores do deputado 

Bianchini, vice-prefeito Jaques, secretário da Agricultura Tiago, secretária Luciane, ouvintes da 

Cipoense, que irão os ouvir logo mais, seu boa noite. Primeiramente pega as palavras do colega 

“Miro” e fala do excelente trabalho da Secretaria de Obras, que foi feito lá no Carovi e no Tibúrcio, 

apesar que tem algumas coisas nas Obras que, também, deixam um pouco confuso. Cita que temos 

um problema, pois a patrola não passa o Passo do Cardinal, e da esquina do seu Ibanez Dutra 

também não vem para cá. Diz não saber o que acontece e que tem algum problema nessa região, 

que não vai. Queria que fizesse um cronograma de serviço e fosse fazendo parelho, pois foi uma 

queixa que pediram para falar, nesse trecho, o pessoal está trazendo a safra para Capão do Cipó e 

está um pouco denegrida a estrada. Outra coisa que cita é que quase perderam, mas graças aos 

vereadores não, foi esse projeto do Dissemina. Espera que tenha um pouco mais de organização e 

planejamento e não deixe tudo “em cima do laço” para vir para essa Casa. Com certeza, diz que 

projetos bons irão aprovar, mas um projeto que fazia vinte dias que os secretários já sabiam que 

venceria e deixam para o último dia, questiona que organização é essa. Esperam que a partir de 



 0137

agora não se repita mais. Dá boas vindas ao colega Dilcione, e que tracem um trabalho juntos, e o 

que precisar do colega e da Bancada do PMDB, diz estar a disposição, e deseja sucesso a nova 

caminhada. Diz ao colega “Miro” que não têm que se espelhar nos maus exemplos, e sim nos bons, e 

se Santiago começou agora, ruim para eles, nós sempre tivemos, e sempre temos que nos espelhar 

nos bons exemplos e não nos ruins exemplos. Cita que Santiago começou agora. Fala que o 

transporte escolar e a Secretaria de Educação, por enquanto, não mostraram para que veio. Diz que 

tivemos excesso de problemas com transporte. Outra coisa que faz pedido, depois dos patrolamentos, 

que os caminhoneiros, os carros que transitam em nossas estradas, principalmente quem chega aqui 

a partir do seu “Miro”, que “tire um pouco o pé”, e aqui na saída quem vai ao Carovi, em frente sua 

residência, tem crianças pequenas e que o pessoal dê uma segurada. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, comunidade que os assiste, sua esposa e sua filha que estão aqui, 

agradece a presença de todos, e aos ouvintes da 87.9. De início quer agradecer a essa Casa pela 

acolhida, os colegas vereadores e vereadoras que estão o acolhendo tão bem e espera que não seja 

só hoje, que seja sempre assim, e que possam ter uma harmonia muito grande. Agradece a Deus por 

esse momento que o está proporcionando, hoje, era um sonho já de duas eleições que tinha 

concorrido, e não tinha chegado a essa Casa. Diz ser um sonho, aos colegas que já estão eleitos 

aqui, e sempre têm aquela ideia de querer ajudar ao nosso município, e trabalhando na Saúde 

sempre procurou ajudar o povo dessa comunidade. Diz ser bem antigo trabalhando na Secretaria de 

Saúde e acha que é um dever tratar bem das pessoas e fazer o melhor para elas, pois recebem um 

salário por isso. Agradece ao Tiago Tisott por esse momento que está proporcionando aqui. Diz a ele, 

pois foi convidado e podia não ter aceitado, mas aceitou, e a ele seu muito obrigado. Deseja sucesso 

no trabalho como secretário, e estará ao seu lado, a hora que precisar pode chamar. Cita que sempre 

esteve ao lado do agricultor, pois seu serviço é “lá fora”, e sempre está conversando com as pessoas 

e agradece ao Tiago e a família dele, que o apoiou para seguir e pegar essa secretaria, pois não é 

fácil. Fica muito agradecido e diz que o mesmo conte com esse nobre vereador que, daqui para 

frente, irá fazer o impossível para fazer o melhor por essa comunidade. Diz ser um momento muito 

especial e hoje mesmo o pessoal lhe disse que mandasse um abraço. Manda um abraço a sua 

Secretaria de Saúde, a todos, ninguém irá dizer que não mandou abraço, pois irá mandar para todos 

e para todo o município de Capão do Cipó, que queriam tanto que estivesse aqui, seu muito obrigado, 

e aos seus eleitores, que torciam por sua pessoa. Agradece, do fundo do coração, a essas pessoas e 

não quer decepcionar nenhuma delas que o colocaram aqui nesse lugar. Frisa que não foi no primeiro 

momento, mas Deus tinha reservado esse momento que hoje está aqui. Agradece a esta Casa, a este 

partido, ao prefeito, pois se não fosse o prefeito tomar essa decisão de colocá-lo aqui, e diz a ele que, 

o que depender, para melhorar esta cidade e para honrar esse partido, pode contar. Agradece e 

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

presidente demais colegas vereadores, vereadoras, vice-prefeito, secretário da agricultura do 

município, coordenador, colega vereador Dilcione, ouvintes da 87,  assessores do deputado Bianchini. 

Fala que quer ver a “trovoada” ano que vem de assessores e Deputados no município, e que é uma 

vergonha, ano que vem sim, E esse ano só se vê o assessor do deputado Bianchini. Comenta que, 
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graças a Deus, não tem compromisso com nenhum e nem quer fazer, porque quando precisa deles, 

eles viram as costas, agora quando eles querem que tu sirva eles, daí tu presta. Mas, parabeniza os 

assessores do Bianchini, esse simples deputado, humilde igual ao mesmo, que fez uma campanha 

em cima de uma moto, um “cara” coerente mesmo o Bianchini, em vista de outros que, eles mesmos 

fizeram campanha aqui em Capão do Cipó, e que até hoje viraram as costas. Reafirma, infelizmente, 

que eles vão vir do seu partido e eles vão ouvir, porque não deve nada a eles e que não quer pedir 

nada a eles, e tem a maior certeza absoluta que irão lhe procurar, seja em reuniões, seja em 

encontro, mas que vai explicar todo o seu desejo e anseio para eles, porque jamais irá precisar deles 

e que não quer conversa com eles. Ressalta que o Bianchini parabeniza pela assessoria dele, pela 

humildade dele, pelo carinho que ele tem e que acredita que o Bianchini merecia uma reeleição, essa 

assessoria dele correndo, essa assessoria dele não é de hoje e que isso aí as pessoas teriam que 

olhar com bons olhos. Mas, comenta que aí vêm aqueles que têm condições financeiras, tem 

condições de ultrapassar pelos mesmos e que todos sabem que isso é dificilmente. Ressalta ao seu 

caro secretário de Obras que ele dê uma olhadinha nas estradas do assentamento Sepé Tiarajú, 

Nova Esperança, Santa Rita, 14 de Julho e principalmente do seu Joãozinho Sauer, porque o mesmo 

está esperando um serviço lá, e reafirma que esteve conversando com o mesmo essa semana, então 

ele está esperando. Comenta que concorda plenamente com o seu colega “Manjolo”, e diz que não 

sabe que tem secretário mandando e talvez o prefeito e o vice-prefeito não saibam que não entra para 

pegar criança, não entra para pegar isso. Questiona será que a secretária da Educação não é mãe, 

não tem um filho, não tem uma filha? Comenta que no seu tempo, que tinha que fazer dois, três 

quilômetros com tamanco, com chinelo de dedo e que tinha que chegar e guardar aquele tamanco 

porque no outro dia tinha que voltar para a sala de aula. Fala à secretária que hoje em dia terminou 

isso e pede que ela olhe para as crianças, e que é o mínimo que uma administração municipal tem 

que fazer, é dar um transporte escolar digno e diz “aos nossos filhos”, porque os seus sobrinhos são a 

mesma coisa que um filho e que, sinceramente, a administração, realmente, fora colocado em 

campanha que iam fazer uma administração voltada para os jovens, enquanto os estudantes lá do 

Carovi, eles estão esperando uma associação. Cita que até que uma associação se crie, e crie fundos 

para conseguir se manter, pede que dêem o transporte. Sinceramente, pede que tenham um bom 

coração e pede que não “cortem” um aluno da sala de aula. Pede para não “cortarem” um pobre 

estagiário que ganha uma “migalha”, e pede para olharem com bons olhos. Comenta se o mesmo 

pudesse voltar aos bancos escolares, coisa que o mesmo não teve, que quando o mesmo estudou até 

a quarta série, referindo-se a vereadora Carini, e ressalta que seu pai lhe disse: “Filho, você tem que 

sair da sala de aula, porque você tem que trabalhar, tem que ajudar a sustentar o resto da família”. 

Pede ao prefeito e vice-prefeito que olhem com carinho para os queridos estudantes do querido 

município de Capão do Cipó, e diz voltar no tempo de líder do governo. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa.  VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Diz ao 

senhor presidente que volta a essa Tribuna dizendo ao colega Tiago que não falou para se espelhar 

no município de Santiago não, falou que o que depender do transporte do Estado, do governo do 

partido do Tiago, está virado num caos, conseguiram terminar tudo. Falou que Santiago rompeu o 

contrato para fazer o transporte do Estado e recém hoje foram liberar o transporte lá, não falou para 
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se espelhar. Acha que o transporte aqui tem que melhorar, tem que dar assistência, já que assumiram 

a responsabilidade de transportarem têm que cumprir com o que assumiram, por que se quisessem 

ter rompido o contrato poderiam ter, tiveram livre disposição, só que o que depender do governo 

Estadual, Federal virou num caos, segurança pública não tem, transporte para os alunos não tem, 

então está complicado. Espera que o próximo governo que assumir, por que o ano que vem tem 

eleição, que olhe com mais seriedade para os municípios, por que quem “patina” é o pequeno 

município, é quem está no interior, que esta à mercê da criminalidade, à mercê de tudo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Partido, PMDB: Volta à Tribuna falando um pouco da safra de soja que estão fazendo e já estão 

cinqüenta ou sessenta por cento colhidas, e estão colhendo uma safra recorde, pela primeira vez 

nesses níveis no município, isso graças à insistência dos produtores que, com toda a previsão de 

seca que tinha, investiram, qualificaram, e hoje estão colhendo os frutos. Diz que não vai vim aqui 

defender governo federal, nem governo estadual, mas com tudo o que se fala do governo Sartori, ele 

conseguiu recapar o asfalto, imagina se tivesse dinheiro. Na realidade, fala que isso é um problema 

histórico que um dia iria estourar, e quando os colegas falam do seu partido, pede que não se 

esqueçam de que o partido deles pertence ao governo, tem secretarias, então estão juntos, não é só 

o PMDB. Pede que revejam seus conceitos para depois vir falar. Deseja uma boa semana a todos, e 

uma boa safra aos agricultores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Saúda, em especial, os assessores do deputado Bianchini, que 

não relacionou antes, sabe que estão sempre aqui no município e o deputado fazendo um bom 

trabalho. Diz que não tem como apoiar o Bianchini, e o mesmo sabe disso, e é um grande amigo, por 

que tem um partido e quando precisa dos “caras”  é neles que se “socorre”. Diz que não vai visitar o 

Bianchini se tem os seus deputados e quer ver qual dos colegas vai apoiar o Bianchini, 

merecidamente, mas é difícil.  Fala sobre a Associação que vieram aqui, fizeram, então foi uma 

enganação para os alunos, ajudaram a formar a associação, veio a secretária, o pessoal do 

Executivo, reuniu os pais, os alunos e agora “se vire” e contrate ônibus, por que vocês não tem 

transporte. Ressalta que isso é uma vergonha, e o Executivo tem que colocar transporte sim, onde 

estamos? Fala da Dona Julia que todos conhecem, o “Miro” conhece, é uma “próxima” que vive com 

seu filho e não têm muitas condições, o prefeito Froner prometeu, na campanha, material de 

construção para ela, e ela desmanchou as paredes da casa e pede que o Froner apareça por que ela 

precisa dos tijolos, que o pedreiro ela já arrumou. Fala do campo de futebol, ao Jaques, que está uma 

vergonha, pede uma roçada e, que se não vai sair os campeonatos, pelo menos faça a roçada. Fala 

que do jeito que vai, o Capão do Cipó vai entrar para o livro dos recordes. Afirma, com a Carini, a 

gasolina mais cara do mundo, mesmo tendo baixado trinta e três centavos continua sendo aqui, e 

agora o guisado mais caro do mundo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Agradece o secretário Jaques e 

comenta que acha que seu colega Jairo não sabia, mas que já arrumaram, e que ficou muito bom lá 

no Rincão dos Ávila e cita que hoje conseguiu chegar lá e que ficaram muito boas as estradas lá, e 

deixa o seu muito obrigado. Comenta que sempre fala que cobrar tem que cobrar, porque o povo lhes 

cobra, mas quando as coisas ficam boas tem que elogiar também. Comenta ao seu ex-colega Tiago e 
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atual secretário, que hoje de manhã ficou feliz quando falou com o mesmo e o mesmo lhe falou: 

“Carini, graças a Deus que o serviço está todo em dia”. Então, deixa os seus parabéns ao seu colega 

Tiago e deseja ao mesmo que ele continue assim e que tenha os funcionários do seu lado, porque no 

momento que ele tiver os funcionários do seu lado, ele vai ver como a “coisa” anda e anda pelo 

melhor. Ressalta que como a sua colega Ionara falou aqui sobre a segurança e iluminação, comenta 

que realmente essa semana passada esteve falando com o Soldado Alisson, e o mesmo lhe pediu e 

pede que o Executivo possa ver quando chegar essas lâmpadas para colocar ali na Avenida, porque 

essa Avenida está numa escuridão ali mesmo, e que é complicado. Pede que, quando der, façam o 

que é pelo melhor para a população. Comenta que quer se associar as palavras do seu colega 

Antonio, e que acha que educação, referindo ao seu colega Antonio, é a base e que então acha que 

tem que fazer um sacrifício. Sabe que a coisa não é fácil, mas que devem se empenhar. Comenta 

porque enquanto a educação for à base, tudo irá melhorar. Deseja uma boa semana a todos, que 

todos possam ficar com Deus e até terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta ao seu presidente 

que quer reforçar o pedido do seu Antonio ao secretário Jaques, que olhe com carinho as estradas do 

assentamento, porque o mesmo é filho de assentado, e comenta que ele teria que valorizar bem mais 

do que está sendo valorizado, porque acha que está sendo esquecido, e que a patrola foi na estrada 

no começo da administração, e que foi lá e fez e que estava “bunitaço” e agora está horrível. Diz ao 

senhor Jaques também e pergunta ao mesmo o que foi feito das pedras, e que acha que virou terra, 

porque foi colocada terra nas estradas, ontem, no lugar de pedra, e que teve caminhoneiros que 

tiveram que chegar ali e reduzir, porque atola os caminhões na própria descida. Diz que pediram para 

falar porque vão cobrar e o mesmo está cobrando e está falando porque foi cobrado também. 

Comenta também que sabem que eles estão fazendo volta, quem vem de Nova Esperança estão 

fazendo a volta pela Santa Rita, porque o pontilhão do seu Darci não dava passagem e que parece 

que ontem foi colocado alguma tábua, mas reafirma que eles estão com medo que dê “derrubamento” 

de caminhão para baixo. Então, isso aí o mesmo pede que olhem também, porque imagina Deus o 

livre dar um acidente, depois vão dizer que não foi falta de aviso. Pede que olhem com carinho, 

porque acha que o assentado merece, também, igual os outros. Comenta também sobre o transporte 

do seu João, onde foi passado o ônibus, vai no vizinho da frente, que acha que é bem mais perto, e 

que não mediu e não vai medir, mas que é mais perto do que a casa do seu João, e o ônibus está 

indo todos os dias lá, só não vai na casa dele. Acha que “a carreta está andando na frente dos bois” 

na verdade, e que é uma coisa que tem que ser olhado. Ressalta que política tem que ser esquecida 

e fazer para todos. Deixa o seu muito obrigado e até terça-feira que vem. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Ressalta que 

realmente acha que não dá para se discriminar ninguém e que acha que todos são munícipes, são 

seres humanos, e quando é para um é para todos. Quer fazer um agradecimento aqui à querida 

secretária de Assistência Social, pelo belo trabalho que vem fazendo na frente da secretaria, não 

desmerecendo os outros queridos secretários, como o Tiaguinho recém assumindo e fazendo um belo 

trabalho, e o secretario Jaques já com uma experiência de anos, vereador, secretário, vice-prefeito e 

hoje já tem uma larga experiência conhecida. Ressalta que também gostaria de saudar a secretária 
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da Fazenda, a Luciane, que veio lhes prestigiar e comenta referindo-se a Luciane que não sebe se viu 

a mesma chegar, mas que acha que ela chegou atrasada, mas tudo bem. Comenta ao seu colega 

Jairo que gostaria de falar sobre uma questão, e fala ao mesmo que teve conversando sobre a 

questão dos que ganharam a licitação da “famosa merenda escolar”, que é tão deliciosa para os 

alunos, e que é uma exigência da nutricionista uma carne de qualidade, uma carne muito bem 

preparada, com higiene, de qualidade e embalada a vácuo. Comenta que hoje chega ao 

supermercado, qualquer supermercado, não só aqui na cidade e acha uma carne de segunda, a 

dezessete ou dezoito reais o quilo, ou catorze. Comenta que tem “lagarta”, tem isso, tem tudo, 

bastante coisa. Ressalta então, que essa carne que é vinda para a merenda escolar das crianças, do 

seu sobrinho, dos filhos, é uma merenda de qualidade, por uma nutricionista que estudou para isso, e 

se formou para isso, para oferecer, e que lá vem feita de uma licitação, lá do matadouro Callegaro, de 

Santo Ângelo. Diz isso para verem a que custo chega aqui mesmo, porque não tem a oferecer aqui 

em Santiago, porque é embalado a vácuo, e se não for assim a nutricionista não aceita. Fala que acha 

justo e que podem achar que é caro, mas pela qualidade que ela chega para as crianças e pelo que a 

nutricionista recebe, reafirma que acha que não é caro não, catorze reais. Ressalta que volta terça 

que vem e deseja a todos uma boa noite 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. 071/2017, enviando Portaria informando afastamento vereador 

Tiago Olímpio Tisott, que assumiu a Secretaria de Agricultura. MOÇÃO 010/2017, dos vereadores aos 

familiares de José Carlos Chaves da Veiga. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 003/2017, dos 

vereadores à Polícia Civil. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

PROJETO DE LEI N° 009/2017, do Poder Executivo, que “Disciplina a concessão do Alvará de 

Localização Provisório para o funcionamento e instalação de atividades econômicas e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 010/2017, do Poder Executivo, que 

“Altera atribuições do cargo de Agente Municipal classe “E” função Agente Fiscal “E3”. Dispõe sobre a 

Administração Tributária do Município de Capão d Cipó e regulamenta o pagamento da Gratificação 

de Desempenho de Atividade Tributária – GDAT, (Parcela Fixa) e Cria Gratificação de Produtividade 

(Parcela Variável), a ser deferida aos fiscais fazendários no efetivo desempenho da Administração 

Tributária e dá outras providências”, sendo que o vereador Antonio Jardim pediu vistas para melhor 

análise. Após o senhor presidente coloca em votação o pedido de vistas, ficando aprovado por 

unanimidade. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO 010/2017, 

dos vereadores aos familiares de José Carlos Chaves da Veiga, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÃO 003/2017, dos vereadores à Polícia Civil, aprovada por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convoca os colegas vereadores e convida a todos para Sessão Extraordinária dia 

06 de abril de 2017, às 09h00min., para eleição de cargo vago na Mesa Diretora 2017, conforme 

Regimento Interno. Após o senhor Presidente convida a todos para sessão dia 11/04/2017, no mesmo 

horário e local, que será Solene em comemoração aos dezessete anos de emancipação político-

administrativa de Capão do Cipó. 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 
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Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 04 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


