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                                           ATA N° 33 / 2017 (Ordinária) 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto 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 32/2017, da Sessão 
Ordinária do dia 08/08/2017, 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. O presidente informa que o vereador Antonio Chaves Jardim, não se faz presente 
por motivos de saúde. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Atestado médico. 
VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor 
presidente, colega vereadora, vereadores, secretários que se fazem presente, funcionários 
dessa Casa, e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Quer iniciar parabenizando seus 
colegas, e pede desculpas para o colega Jairo, que esqueceu o aniversário do mesmo, na 
última sessão, pela passagem do aniversário. E o Dilcione pela passagem do seu aniversário, 
ontem. Que Deus continue abençoando vocês, colegas. E o eu Vani Tamiosso, também, que 
hoje está de aniversário. Seus parabéns. Quer falar, começando hoje, sobre nossa reunião, 
com a Brigada Militar, que esteve com o pessoal da delegacia, o delegado que estava aqui. 
Infelizmente, não fomos tão bem, porque não tem nada de boas notícias. Mas que bom, que 
Capão do Cipó, está se unindo, pra tentar fazer um Conselho da Brigada Militar. Comenta 
que escutava o programa do Serginho, no domingo, onde o Serginho comentou ali, até o seu 
João Vargas, ligou para o programa e doou uma ovelha, pra começar. Acha que ta na hora 
de todo mundo se unir e tentar o melhor pelo nosso município. Corrige que é Conselho de 
Segurança. Continua dizendo que devemos nos unir, porque se nós, for depender do estado, 
exclama que “ta difícil a coisa”. Mas, que possa ser feito esse Conselho, não visando política, 
e sim, unindo todas as forças, tentando, independente de partido, acha que é hora da união 
dos agropecuaristas, dos granjeiros, do comércio em geral. Então, acha que ta na hora de 
nós se unir e ir a luta. E não pode deixar de me manifestar hoje, quando nós fomos a Porto 
Alegre, a mesma diz ter conversou com o prefeito, aquele dia lá, e disse que nós estava 
inabilitado, de receber um recurso. E nessa Casa, muitas vezes já foi falado que não se perde 
recurso. Ressalta que hoje recebeu a ata dos municípios que, infelizmente, Capão do Cipó 
nem se quer se manifestou, pedindo recurso. Então a mesma diz que ficou chateada, e vem 
falar, que aquele dia orientou. Acha que nesse momento, a gente não pode visar partidos, 
porque se está aqui, está tentando fazer pelo melhor do povo. Comenta que sentou com ele, 
prefeito tem até sexta-feira, ressalta que circulou, Capão do Cipó não está habilitado, e o 
mesmo respondeu, não, nosso grupo é técnico, já está sendo providenciado tudo. Comenta 
que hoje recebeu e tem em mãos, comenta que gosta de falar, quando tem certeza das 
coisas. Recebe as atas, Santiago, Nova Esperança, Jaguari e todos os municípios da região, 
numa crise que nós vivemos, quarenta mil reais é dinheiro, a fundo perdido, para 
simplesmente, nós nem entra com recurso. Olha gente não é brincadeira. O povo, comenta a 
mesma que, acha que tem que ter o nosso respeito e merece, imagina a academia, eu não 
considero essa academia, um “elefante branco”, porque vem as academias, vai ser colocado 
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nas localidades, Areias, Rincão dos Vargas, todas, algumas localidades, nem todas, mas 
algumas, poderiam ter sido beneficiadas. Então, se esta aqui, não está pra fazer oposição, 
somente oposição, esta para tentar ajudar, porque o povo colocou-a aqui. Mas o prefeito 
disse, não, que já tinha sido providenciado. Mas hoje recebendo a ata, quando recebeu por 
email essa ata, lhe causou, não, mas não pode ser verdade, interrogou-se, mas não 
entramos com recurso. Não, não entramos. Então, está aqui, os colegas vereadores podem 
ter acesso, esta comigo a ata, posso passá-la pra quem quiser. Nós infelizmente ficamos sem 
recurso. A mesma acha que, falam às vezes de passado, mas, vivemos no presente. Então, 
nós temos que fazer a coisa andar, agora. Também quer falar, que está saindo almoço 
beneficente para o seu Antonio, que vai ser dia três, no Clube Aliança. Seu muito obrigado, 
voltará no 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): Mesa diretora, componentes da 
Mesa diretora, colegas vereadores, colega, secretário de Agricultura, funcionários públicos, 
coordenador do DEMAC, coordenador da Oficina, demais pessoas que se encontram no 
Plenário, seu amigo Cristalino e os ouvintes da cipoense, que estarão mais tarde nos 
ouvindo, seu, boa noite a todos. Quer em primeiro lugar, agradecer a nossa comunidade 
cipoense, funcionários públicos, empresários, as empresas que vieram participar, na quarta-
feira, aqui, pela manhã, juntamente com a comunidade, juntamente com os nossos 
delegados, com a nossa Brigada Militar, a Polícia Civil, pra nós tratar o assunto da nossa 
segurança, do nosso município. A gente sabe que a situação do Estado está crítica hoje. Hoje 
novamente, falou com o nosso delegado, em Santiago, aonde me colocou, que Capão do 
Cipó, naquela audiência que nós fizemos, várias pessoas comentaram sobre a situação do 
nosso município, sobre a segurança, aonde a situação dos outros municípios do nosso 
Estado, sabe que é precária. Recursos não estão vindo, funcionários parcelados, mas , o que 
importa pra nós, a gente tem que resolver, o problema da nossa segurança do nosso 
município. A gente está tentando, juntamente com os colegas vereadores, com a 
comunidade, vamos tentar fazer esse Conselho, juntamente, com as pessoas do nosso 
município, com nossos granjeiros, agropecuaristas, pra nós ajudar a nossa Brigada Militar do 
nosso município, pra que esses, pra nós ajudar essas pessoas da segurança. Para nosso 
povo ter a nossa segurança, que merece o nosso município. Então, a gente vai marcar uma 
reunião, juntamente com esse pessoal, que está responsável pelo Conselho, vão fazer um 
edital, vão criar um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, pra nós realmente “tocar o 
barco” e realmente resolver o nosso problema, do nosso município, que é, principalmente a 
nossa segurança, das nossas pessoas, dos nossos jovens, dos nossos idosos aqui no Capão 
do Cipó. Também hoje Tiago Tisott, secretário de agricultura, a gente esteve presente, na Uri 
Câmpus Santiago, aonde a gente recebeu, todas as demandas, sobre a nossa consulta 
popular. Então, com 628 (seiscentos e vinte oito votos), que a nossa comunidade votou, foi 
uma quantidade de votos baixa, perto do ano passado, que teve mil trezentos e poucos votos, 
na outra consulta popular. E nessa consulta popular tivemos 628 (seiscentos e vinte oito 
votos). Mas, ainda conseguimos Tiago, 200.000,00 (duzentos mil reais), para o ano que vem, 
para Agricultura, no nosso município. Claro com sempre o delegado comentou, que a 
consulta popular, não foi escolhido a segurança, mas, a gente batalha e tenta de outra forma. 
Que a gente está tentando criar esse conselho, para ajudar a segurança. Cita o colega Tiago, 
dizendo que a Agricultura vai ser beneficiada com 200.000,00 (duzentos mil reais) da 
consulta popular pro ano que vem. Então, a comunidade votou e escolheu o beneficio então, 
de 200.000,00 (duzentos mil reais) para nossa comunidade. Também o seu Vanderlei, que 
passou pela eleição do CPM da escola Júlio Biasi, ele mandou que fizesse um pedido, 
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agradecimento, em nome dele, da diretoria dele, a todas as pessoas que confiaram o seu 
voto à pessoa dele, e de toda a equipe que ficou como presidente do CPM da escola Júlio 
Biasi, quer agradecer as professoras, alunos, pais, enfim, todas as pessoas que ajudaram de 
uma forma ou de outra, para que ele fosse o presidente, juntamente com sua equipe, na 
escola Júlio Biasi. Então, ele deixou esse agradecimento a todas as pessoas do nosso 
município, aqui do Capão do Cipó. Quer pedir ao nosso secretário de Obras, que providencie 
aquele bueiro da antiga propriedade do Beto Dani, ali na “canhada”, que já falou esses dias 
nessa Casa, novamente veio cobrar, porque é o direito nosso, dos agricultores, das pessoas 
que passam todo dia naquela estrada, ter um acesso de boa qualidade. Então mais uma vez 
pede ao nosso secretário, que mande fazer aquele bueiro, descendo a “canhada” da 
propriedade do Beto Dani e aqui, quem desce o “Cardinal” na “canhada” antes da 
propriedade, repete na forma certa, dizendo que é depois da propriedade do Ramom 
Cardinal, que seja providenciado um bueiro naquela “canhada” que está atravessando água, 
da lavoura até do Sérgio Seifert. Quando chove alaga aquele trajeto e fica com muita 
dificuldade dos carros passarem ali. Então, peço secretário que olhe com carinho, que de 
atenção aos nossos agricultores, aos nossos moradores do nosso município. Também 
amanhã, na primeira hora da tarde, a gente tem uma Audiência com os vereadores de 
Santiago, juntamente com a UVERGS, que é a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, 
na Câmara de Vereadores de Santiago. Então, nossos vereadores estão todos convidados, e 
às sete horas da noite, a gente terá uma Assembléia com o Tribunal de Contas, na Uri 
Câmpus Santiago. Todos os vereadores, todos estão convidados, para participar junto, com o 
Tribunal de Contas. É um evento, uma sessão solene, que todo o vereador, presidente de 
Câmara, prefeito, vice-prefeito e até mesmo parte administrativa do setor da prefeitura faz 
parte, porque é o nosso dever obedecer as ordens e as regras deles, do Tribunal de Contas. 
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 o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, o secretário da 
Agricultura, e os demais que estão aqui presentes. Quer começar parabenizando o colega 
Dilcione, esperamos a festa, cadê a festa colega, estamos aguardando. Parabéns, muitos 
anos de vida. Quer começar falando do almoço do senhor Antonio Valdir Bitencurt da Silva, 
comenta que está com uma das listas, a Dona Judite tem outra, seu Antenor também tem 
outras, para arrecadar para o almoço, para fazer as arrecadações. E aproveita para pedir 
ajuda de todos, oração para o seu Antonio. Oração pela saúde do seu Antonio. Quer falar 
também sobre a reunião, sobre a segurança, que tivemos aqui. Acha, que como a delegada 
falou, nós temos que se preocupar com o nosso município, sim. Mas, temos que avisar a 
polícia. Não podemos, saber de uma coisa e colocar no facebook, falar para o vizinho, nós 
temos que avisar a polícia, porque só assim, facilita que eles façam uma ação de imediata. 
Ressalta que eles já passaram pra nós aquele dia, não falaram o que, mas que eles tinham, 
pra concluir uma ação aqui no nosso município, e foi atrapalhada por causa de notícias, que 
foi publicadas no face, ou redes sociais. Esse grupo que é do Conselho da Segurança, é 
muito importante, vamos colaborar, comenta, que acha que todos já estão colaborando. Vai 
ter a diretoria, vai ser uma coisa séria. Vamos se preocupar com o nosso município, sim. Com 
a nossa segurança, já que do Estado está vindo pouco, mas vamos fazer aqui por nós 
mesmos. Tem a certeza que todos vão querer segurança, para todos, para nossos filhos e 
para nossa família. Então, vamos ajudar, através desse grupo que tem e tem certeza que vai 
ter bons resultados para nosso município. Quer falar da capela, cita a colega Carini, que nós 
vínhamos falando aqui na Casa, e ontem, volta a dizer que hoje pela manhã, foi lá dar uma 
arrumada, e vai ter uma reforma, mas no momento, eles já deram uma arrumada, porque 
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estava precária as condições da capela, já fazia um bom tempo. Agradece ao secretário de 
Obras, por ter feito essa arrumação, agora de imediato. E quer agradecer também, mandar 
um recado para o seu “Jotinha”, que a parada de ônibus que ele pediu, ressalta que a mesma 
pediu para o secretário, e fala que até o fim de semana ou no máximo semana que vem, será 
instalada. Já está pronta a parada de ônibus, que tem crianças que vem do Passo da Areia, 
perto da casa do seu “Jotinha”. Ressalta que vai ter uma parada de ônibus, que não tinha 
para essas crianças esperar o transporte escolar. Quer fazer o convite aqui também, em 
nome da Dona Judite, a coordenação da capela Santo Antonio, convida para jantar baile, no 
próximo sábado, dia 19 de agosto de 2017. Esse jantar é para arrecadar fundos, para o 
projeto de reforma do salão da Capela Santo Antonio, em parceria com o Sicredi, cardápio é 
“galeto” assado, massa caseira, arroz, saladas diversas e pão. Valor do cartão é de 15,00 
reais, com som mecânico, favor trazer pratos e talheres. E quer fazer o convite também, para 
o almoço que tem no clube, domingo, que é o dia do vizinho, mas é um almoço para 
arrecadar fundos para o clube, para ter algumas reformas, alguns reparos, que está 
precisando, em nome do seu Valdemar. A vereadora está fazendo o convite em nome dele, o 
valor do almoço é de 15,00 reais, fala que terá churrasco, arroz e saladas. E terá um torneio 
de canastra. Encerra dizendo que era isso pra hoje e até terça que vem. Agradece e devolve 
a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o 
Presidente, seus colegas vereadores e vereadoras, que o honram com suas presenças, em 
especial os secretários que aqui estão, a cipoense FM, e cumprimenta seu amigo 
“Chiquinho”, do qual tem grande satisfação de o ver, do paradão sertanejo, e fala “eta 
programa veio”, e ressalta que pode terminar Capão do Cipó, mas não termina o paradão 
sertanejo. Comenta que a música sertaneja, é a mais ouvida no Brasil, e fora do Brasil, tanto 
as de raiz, quando as mais modernas. Parabeniza o “Chiquinho” que leva em frente sua 
programação, com muita audição. Pede para que a Secretaria de Obras, ao Presidente que 
mencione ao Secretário de Obras, que na vila do Carovi, cita seu colega “Miro”, e fala que 
tem um monte de lâmpadas queimadas, e que inclusive na rua dos fundos, não tem lâmpada 
nenhuma, é uma escuridão medonha, ressalta. E pedem para o mesmo, que coloque as 
lâmpadas lá, onde reside o seu Dirceu, a “Marlizona”, o seu Adelino, entre diversos 
moradores. Comenta que a rua está totalmente um “desdecho” pela administração, onde não 
tem uma lâmpada funcionando. Parabeniza o “Serginho”, pois hoje se fala em Conselho de 
Segurança. E ressalta, que se não fosse o “Serginho” falar no rádio domingo, será que iria 
sair (?). Fala que nós pecamos, e que os vereadores tem sua parcela de culpa, mas achou 
bela a atitude do mesmo, porque agora, aparentemente, a administração começou a se 
movimentar para isso. Comenta que acha importante, e cita o “Serginho”, e inclusive estava 
ao domingo escutando seu programa, onde teve até doações já, e fala que acredita que se 
esse conselho se formar, “pegar parelho”, terão bastante recurso para ajudar a nossa 
segurança no Capão do Cipó, que é o que mais precisa. Comenta sobre a reunião de sexta-
feira, que foi a reunião com os delegados, com o pessoal da brigada, que a gente ficou 
humilhado, e reformula sua frase, dizendo que ficamos triste, pois as autoridades que aqui 
vieram, nos cobraram, e fala quem estava, sabe. Os mesmo nos cobram, porque não nos 
unimos, e não votamos na segurança, os “caras” vieram de lá nos cobrar, e com razão, 
ressalta. Comenta que cobramos segurança todo dia, que quer segurança para nossos filhos, 
para nossas casas, para nossas propriedades, aqui na cidade, pro bem público, e na 
verdade, elegemos outras prioridades, que essa outra prioridade tem recursos próprios aqui 
da prefeitura, que tão atendendo até o pequeno produtor, graças a Deus, ressalta que está 
sendo feito razoavelmente bem, e buscando recursos do Governo Federal, para atender 
melhor. Fala que a prioridade no momento, quase que estamos vendo em todos os cantos do 
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município, das localidades, do nosso estado, do Brasil inteiro, que é a segurança. Pede para 
que façamos um esforço para nos unir, e buscar o que precisamos para ter proteção para 
nossas famílias. Cita o projeto que entrou na Casa, que o mesmo e o “Manjolo”, da bancada 
PDT, colocaram, sobre a tarifa social da água, pois já passou todos os governos que se pode 
pensar no Capão do Cipó, passou o mesmo projeto, onde seus colegas votaram, e acredita 
que passe de novo. E diz que depende do Prefeito, pois acredita que isso não está onerando 
os cofres públicos, pelo contrário, acredita que beneficiará, e fala que é o momento de nós 
cobrarmos, pois sabe que na cidade, o morador é mais assolado em parte de tributos. 
Comenta que o pessoal do interior gasta água a vontade, sabe que tem esbanjo de água, e 
não pagam nada. Pede para que façam justiça neste caso, e implantar essa tarifa social da 
água, para se ficar quem pode pagar, quem não pode, aquele menor que se enquadrar 
naqueles itens que estão ali, não pague a tarifa social, não pague a tarifa da água, só pague 
o seu consumo, e que a classe média vai pagar a tarifa social, vai pagar o seu consumo, os 
que têm mais condições vão pagar até um valor a mais em cima, no caso. Convida para a 
reunião que terá amanhã na Casa, as dezoito e trinta, o povo em geral, o pessoal do PDT, 
executivo, diretório municipal, com a presença do pré candidato a governo do estado, pelo 
PDT, Jairo Jorge. E convida novamente a comunidade em geral, que se quiser fazer 
presente, e ouvir as palavras desse senhor, amanhã as dezoito e trinta na Câmara de 
Vereadores Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 
MANENTE (PDT): Boa noite senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, 
coordenadores, Secretario do Meio Ambiente, aqui presente, secretario Tiago, pessoal todo 
presente um grande abraço a todos. Diz que começará dando os parabéns ao colega Jairo, 
pela passagem de seu aniversário, e o colega Dilcione, só que na próxima que os colegas 
façam um churrasquinho e convidem que todos vão se lembrar de vocês, com certeza. Sobre 
a segurança, belíssima reunião casa cheia, mas diz que acha que na verdade com pouca 
importância, porque se município não agir, do estado não vem nada, fico bem certo o que 
eles falaram que de repente venha um carro usado, velho pior que o que tem aqui, então 
sendo assim não adianta gastar porque o município acha que teria que ver com o executivo, 
e o legislativo já que foi doado mais de uma vez o carro para Brigada, mais uma vez teria que 
ser doar para daí sim trazer brigadianos, diz novamente trazer brigadianos para cá, para que 
para ficar parado olhando um para o outro, sem ter viatura não adianta, teriam que pensar 
nisso aí primeiro, município teria que dar jeito, diz concordar plenamente com essas rifas 
essas coisas que estão fazendo, para mais uma vez pedir ajuda de cada um que já contribui 
horrores com município, o pequeno já não tem mais como ajudar, na verdade já tem ser 
ajudada, então nisso aí a prefeitura tomar tanto dinheiro que vem para prefeitura, como 
colega Carini falou quarenta mil, perdido porque dinheiro perdido, esses quarenta mil poderia 
usar, sei lá num negocio desses aí, um jeito tem, porque como é que noutras cidades aí em 
São Chico mesmo se vê estão correndo atrás, mas com câmera boa, para brigada outras 
cidades aí, diz que cansou de ver nos jornais porque aqui não tem condições, fala que acha 
que tem que começar por aí, fazer alguma coisa. Sobre hora máquina no dia de hoje o Nenê 
teve aí, teve uma reuniãozinha rápida, até de grande importância, para o pequeno o qual ele 
sugeria de parcelar as horas máquinas onde produtor pagaria em cinco ou seis vezes no 
caso se escrever para fazer, e iria pagando assim resolveria problema que hoje, que muitos 
não consegue pagar uma hora ou mais, porque não tem dinheiro na hora, então isso teria que 
o executivo ver se teria como resolver, não deixar para e para cá, no caso. Pede novamente 
para o Secretario Tiago, já que o secretario Jaques não se encontra nem o Chico, teria que 
estar algum deles aqui, até para ouvir os pedidos, sobre o “Vadeco” que precisa de uma 
fossa, na semana passada foi pedido lá, porque ele não consegue fazer nada, ele falou será 
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foi por política que não que não vieram fazer para ele, que não consegue continuar para 
terminar sua casa sem fazerem a fossa, daí disse para ele que iria pedir de novo, porque 
estão aí para isso. Diz que no demais volta em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 
palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta 
Mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que está aqui 
prestigiando, Secretario de Agricultura, o seu Cleimar que está ai, aos ouvintes da 87.9FM, 
seu boa noite a todos. Senhor Presidente, diz que começa nesse dia de hoje pedindo, porque 
foi comunicado e pedido por um produtor de leite, do Assentamento Nova Esperança. Seu 
Ademar Stiller que não arrumaram a estrada de entrada de sua propriedade, diz ele que com 
as chuvas agora ficou muito ruim, para entrar o caminhão do leite lá, e ruim de sair daquele 
lugar, então por isso pede que o Secretario de Obras principalmente de prioridade aos que 
estão na bacia-leiteira, porque são poucos os que estão sobrevivendo com bacia-leiteira, são 
poucos produtores se não tiverem estradas para entrar, no preço que está se parando o 
combustível com despesas de caminhão, muito em breve os “caminhãos”, vão parar de andar 
e recolher o leite, então se estão produzindo pouco o caminhão não vai mais andar se as 
estradas estiverem ruim, então por isso pede que o Secretario de Obras de prioridades para 
arrumar essas entradas de produtores de leite. Também aproveitando aqui diz que queria 
falar sobre a aveia que a poucos dias foi anunciada aqui, fala que foi falar com Secretario no 
dia de hoje, porque está terminando o inverno e se não for comprada a aveia, agora para dar 
para os produtores de leite, para ceder para os produtores de leite, se passa inverno, 
provavelmente vão comprar para ficar guardada, nos depósitos da prefeitura porque precisam 
é agora urgente, porque estão com os campos lotados, e não vão ta dando aveia para gado 
de leite, então por isso pede que administração veja com carinho e corra atrás, tem ser 
urgente essa compra de aveia. Também diz que pede, e até o colega já falou aqui em relação 
aquele bueiro, perto da antiga propriedade do senhor Beto Dani, também volta reforçar aqui, 
porque ta terrível ali, diz que estava vindo de lá para cá, e tem uma valeta na estrada ta bem 
complicado, o pessoal vem ligeiro e quando vê está na valeta, ta ruim de cruzar, pede que o 
secretario mande arrumar o mais breve possível. Também conversando com o Presidente 
hoje, para marcarmos uma reunião com a administração de Santiago, para agendar reunião 
para falar sobre a ponte do Camaquã, parece que eles estão de acordo de auxiliar com 
reforma da ponte e fazer uma ponte nova, então o Presidente ficou de falar com o prefeito de 
Santiago, para marcarmos uma reunião para ir lá, para tratar desse assunto, sobre aquela 
ponte do Camaquã. Também queria agradecer ao CPM, da Escola Macedo Beltrão, do 
Carovi pela bela janta em homenagem aos pais, que foi feito dia dos pais, no último sábado, 
tinha bastante chuva, mas foi bastante gente lá, diz que gostaria de parabenizá-lo a direção 
daquela escola. Também quer parabenizar seu Vanderlei, que está assumindo o CPM da 
Escola Julio Biasi, nos dias de hoje está difícil de as pessoas se dedicarem para cuidar e 
pegar um CPM, porque é complicado, tem que trabalhar bastante, então por isso o 
parabeniza, a pessoa que tem coragem de colocar o nome a disposição para ajudar uma 
escola. Seu muito obrigado, diz voltar em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 
palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor 
Presidente, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipes que se fazem 
presente, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Só voltando um pouquinho sobre a 
Consulta Popular, diz que acha que foi e chegou a ser vexatório, o numero de votantes tem 
“Ccs”, tem secretários que não votaram isso faltou certo planejamento da administração, foi 
perdido dinheiro que sempre vem esse dinheiro tarda, mas sempre vem, e aí faltou um pouco 
de organização, foi feita a metade da votação que foi feita ano passado, então só fazendo um 
comparativo, então que no próximo ano seja com mais organização, na gestão aí, para não 
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perdermos mais dinheiro. Bom aquele bueiro que vocês falam do Carovi, seu Miro o Diego, 
faz horas que vocês vêm pedindo, tem um borrachudo a um cinqüenta metros para cima, e se 
vocês da Casa, pediram e não conseguem imagina a oposição, diz que vão ter fazer uma 
forcinha, esses dias conversando com secretario Tiago ele foi buscar sua pessoa no Carovi, e 
está intransitável. E hoje diz ter recebido informação sobre a cavalgada, e fala que acha que 
o Presidente até vai participar, diz que teve conversando com a Secretaria de Educação, e 
para sua surpresa a informação de estar na “ALDÉ” de orçamento, um pedido até para vice-
prefeito na época que era vereador Jaques, quarenta e cinco mil, para carnaval e semana 
farroupilha, e para sua surpresa, conversando com a secretaria não sei a falha de quem era, 
diz que esse ano não tem dinheiro para nada, deram uma ajuda para cavalgada, talvez 
pessoas que não tiveram oportunidades de participar de um evento, cultural, diz ter ido em 
quatro cavalgada e era “troço”, impressionante entendeu, da cultura gaúcha que cada vez 
que cada vez ta terminando, então é um incentivo que o município dá para quem vai, 
principalmente aqui em Capão do Cipó, até Mostarda buscar uma Chama Crioula, esse 
pessoal veio com praticamente com recursos próprios então diz que acha, que esperam que 
na próxima o pessoal se oriente, que seja feito e organizado ou que tinha dinheiro ou foi mau 
gasto, ou faltou organização, isso ainda não ficou a “par”, só que dinheiro para esse tipo de 
evento não tem, e se tinha tanto dinheiro dia trinta de abril, tinha um milhão, duzentos e 
pouco mil em caixa, é falta de planejamento o que é que houve, o que aconteceu, dinheiro 
tem, então tem coisas que tem que continuar incentivando principalmente, aquele pessoal 
que está aí a anos trabalhando que incentive a cultura gaúcha. E o motor da “volvo” 
apareceu, noventa dias, demorou, mas apareceu diz que achou que noventa dias eram 
suficientes para se orçar fazer um motor e montar, e para sua surpresa pedaços de motor, 
daí diz que dizem que sua  pessoa ta criticando e falando, e daí mais de  três meses parado 
no parque da feira, e então diz será que é sua pessoa que está errado. Diz voltar em seu 
tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 
SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Boa noite senhor Presidente, vereadores, vereadoras, 
colegas aqui presente, secretários, que se encontram aqui nessa Casa, colegas de prefeitura 
aqui também, seu boa noite a todos. Quer agradecer os votos de parabenização que 
recebeu, o presente não chegou ainda mais diz ter ganhado bastante parabéns, diz muito 
obrigado o carinho de todos, que lembraram de mandar uma mensagem de parabenização, 
fala ao colega Jairo e diz que não sabia, e fala que não é seu amigo no face e o face é 
fofoqueiro, lhe deseja os parabéns referindo se ao colega Jairo. Fala que quer parabenizar 
também os agricultores pela mobilização, porque não foi uma paralisação, na quarta feira 
para tentar coibir um pouco dessas barbáries que estão acontecendo de imposto que está 
sendo pago, ta sendo pago mais impostos do que consome, em produtos e fala que 
estiveram ali, foi dia bem frio, mas pessoal tava ali, de mãos dada para tentar ver se 
consegue coibir essa barbaridades que está acontecendo. Também quer parabenizar aqueles 
que estao organizando esse Conselho de Segurança Pública, que diz achar que devem 
apoiar formar uma diretoria de todos os partidos para não se tornar aquele negócio de vou lá 
porque é do partido tal, que “encabeçou”, ou que ta no controle, só assim que vai conseguir a 
chegar lá onde querem chegar, que é ter segurança que é ter pouco de tranqüilidade, no 
interior que é onde tem os produtores tem os seus ganhos ali, e o pessoal são audaciosos 
que estão chegando tentando roubar de caminhão pneu de trator, chegaram e ainda bem que 
chegaram a tempo já estava só dois parafusos, para tirarem e o caminhão já estava ligado 
para carregarem, isso é muito triste as pessoas sair de casa quando chega foram roubadas, e 
assim não pode ficar, diz que acha que com uma viatura boa, em que eles possam ficar 
circulando no interior, acha que vai diminuir um pouco dessas barbaridades, fala que acha 
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que a se derem as mãos senhor Presidente, todos os deputados algumas emendas, algo que 
posa vir, os vereadores aqui que peçam para deputados talvez esse dinheiro que viria para 
academia, se tivesse vindo para comprar alguma coisa, mas já vem destinado, colega 
“Manjolo”, não dá para pegar esse dinheiro é dinheiro destinado se pegar para colocar em 
outra coisa, mas seria um bom dinheiro dava com a metade de um pagamento de uma 
viatura para policia, dessa forma que vão conseguir chegar aonde querem conseguir chegar é 
com a ajuda de todos, pegar a mão como diz um do outro companheiro amigo, do contrario 
político que são amigo também e irem buscar, a segurança para município. Diz que seria isso 
aí, e que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  
VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Cita o presidente e 
fala de seu colega Antonio Jardim ou seu colega Tiago que não se encontram. Pergunta 
sobre a situação à hora máquina, que foi reduzida seu preço para trinta e cinco reais. Fala o 
mesmo que estava comentando à tarde com seus colegas, o “Sacero”, entre outros, sobre o 
parcelamento dessas horas máquina. Comenta sobre a baixa de dez reais, e que a maioria 
ainda paga os quarenta e cinco reais, e pede explicação, para que o pessoal fique sabendo, 
pois o mesmo está passando por mentiroso. Ressalta que já faz mais de trinta dias que seu 
colega Antonio falou na Casa que já tava valendo a hora máquina por trinta e cinco reias. 
Convida também, para amanhã às seis horas e trinta minutos, onde estará presente o 
candidato ao pré-governo Jairo Jorge, e diz que conta com o pessoal que queira vir, pois 
falam que o homem é “ferro”, e espera que seja mesmo. Agradece e devolve a palavra à 
Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Fala 
sobre a consulta popular a empenho da administração, e diz que acha que não, acha que é 
empenho nosso mesmo. Pergunta ao colega quantos votos ele pediu para a consulta popular, 
pois o mesmo é representante do povo. Fala que tem obrigação também para ajudar nosso 
município. Diz que não pode esperar pelo governo, não pode esperar pelos secretários, que 
vão atrás das pessoas para que votem na consulta popular. Ressalta que é nossa obrigação 
de ir também fazer nossa parte. Comenta a respeito da cavalgada que seu colega citou, 
segundo informações, o município ajudou a nível de Estado, com 400 litros de combustível, 
doou camisetas, e alimentação das pessoas que foram na cavalgada, e fala que vai estar 
ajudando também na cavalgada que vem Manoel Viana com a Chama Crioula. Ressalta que 
o município está ajudando com o que pode, e com o que conseguir ajudar a nível de Estado. 
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI 
ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Cita seu colega “Miro”, que com certeza o fez, e nessa 
tribuna. Fala sobre a cavalgada do Estado, que foi doado um rancho de trezentos e vinte 
nove reais, sobe informação, 5 camisas, e o óleo diesel para cavalgada interna. Diz que 
talvez seja repartida com a daqui. Pede para que primeiro saibamos bem certinho, para 
depois vir a falar. Comenta sobre os quarenta e cinco reais, e cita seu colega “Manjolo”, diz 
que na verdade, foi uma antecipação dos colegas, pois era um projeto para fazer açudes a 
trinta e cinco reais, e acha que faltou informação, e os mesmos anunciarão os trinta e cinco 
reais. Fala, “inclusive, parabéns ao colega Tiago”, diz que na realidade, não era isso. 
Comenta que falta mais informação, para poder depois falar nessa Casa. Diz o mesmo que 
sempre falou, ressalta que foi duas vezes, sobre projetos perdidos. Cita a Carini, que colocou 
aqui, e fala que não colocou nessa administração, pois tal queria estar a posta da ata, para 
depois o pessoal não o cobrar. Comenta que toda vez que o mesmo vem a esta Tribuna, e 
afirma ter provas do que diz, pois não veio jogar palavras ao vento como sempre fala. 
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, 
Líder de Bancada, PP: Comenta que quer comunicar sobre o colega do transporte escolar, 
que pede duas cargas de pedra na estrada do João Paulo, e o mesmo já encaminhou o 
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pedido ao Secretário de Obras. Fala que acredita que em breve vai sair o trabalho lá. Cita seu 
colega Tiago, e comenta que tem tanta coisa que a gente fala sem saber, e depois tem que 
vir a tratar nesta Tribuna. Fala que devemos saber o que fala, pois o povo mesmo não gosta 
que fique falando coisas que não possamos depois provar que é realmente verdade. 
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de 
Bancada, PDT: Cita seu colega “Miro”, e fala que com certeza se o tivessem convidado para 
participar da busca de votos, o mesmo teria ido. Reafirma que com certeza, o seu secretário 
liberaria para fazer esse serviço. E ressalta que não foi convidado, e diz que o mesmo não 
pode se expor ou se impor, pois tem um chefe, e tem de preservar a hierarquia no serviço 
público. Comenta sobre recursos perdidos, que foi falado diversas vezes aqui, e parece que o 
mesmo estava mentindo. Cita seu colega Antonio Jardim, e pede explicação na terça-feira 
que vem de como aconteceu o fato, pois tal foi falar com a administração, e falaram que foi 
passada de secretário para secretário, e haviam garantido para o prefeito que não existia isso 
aí, que era coisa da oposição. Ressalta pedindo explicação na terça que vem ao povo, pois 
não precisa explicar para o mesmo, e sim para o povo, porque que pedem recurso ao fundo 
perdido. Fala sobre um pedido de informação sobre que o mesmo fez, porque já vai fechar 
trinta dias, e o mesmo quer saber quanto o prefeito pagou pelas horas máquinas, quanto o 
maquinário trabalhou para tal esses dias, quanto entrou nos cofres públicos, quantas horas, 
pede informação, pois como já passou quinze dias, ele deveria informar a Casa, e pedir mais 
quinze dias. Comenta que o povo está cobrando, hoje trouxeram uma retro escavadeira que 
estava em uma lavoura fazia 15 dias atirados no Rincão dos Vieira, que hoje trouxeram para 
o parque de máquinas. Ressalta que além do mais, quem operava essa máquina, era uma 
CC, que nem carteira tem. Fala também nos CCs irregulares, que tem até estagiários que já 
venceu. Termina seu tempo, e o mesmo fala: “incrível, só o presidente pode falar mais”, 
referindo-se a pessoa do presidente. Agradece e devolve a palavra à Mesa CARINI JESUS 
ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Parabeniza o seu Vanderlei, o deseja 
sucesso a frente do CPM, pois a mesma sabe como é difícil hoje em dia quem se doa sem 
ganhar nada. Desejando novamente, sucesso a frente desse trabalho. Comenta que quer se 
associar as palavras da colega Ionara, para que possamos nos unir com o almoço do seu 
Antonio, que está passando por uma dificuldade de saúde. Comenta que as listas estão com 
seu Antenor, com a Ionara, e com a dona Judite, para que as pessoas possam doar. E 
ressalta que ocorrerá no dia três o almoço, no clube. Pede novamente, para que possamos 
se unir em prol da família do mesmo. Convida toda a juventude do PMDB, para a quinta-feira, 
com o Vale do Jaguari, que estarão na Câmara às dezessete horas, e pede novamente, que 
a juventude do mesmo participe, para que possam ouvir os coordenadores do vale. Cita sua 
colega Ionara, e fala que acha muito bom quando um vereador vem e reivindica alguma 
coisa, e é ouvido, pois sobre a capela, a mesma já havia falado outras vezes, junto a sua 
colega. Ressalta que é realmente bom ver seus colegas arrumando, pois é uma necessidade, 
e só se vê quando chove a dificuldade que estava dentro da capela. Agradece e devolve a 
palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Atestado 
médico. Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 
correspondências recebidas. Convite, da Câmara de Vereadores de Santiago, para 
Seminário Regional de Políticas Pública, (TCE) e a (UVERGS), dia 16 de agosto 2017, quarta 
feira, a partir das 13horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de 
Santiago. Atestado, do vereador Antonio Chaves Jardim, está de atestado médico para 
repouso por 48horas, desde dia 14 de agosto de 2017. OF, do Executivo enviando os 

Projetos de Lei, 027/2017/ e 028/2017. PROJETO DE LEI 027/2017, do Poder Executivo 
que,” Dispõe sobre o Regime de Adiantamento de Numerário aos Servidores do Poder 
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Executivo – E dá outras Providências”. PROJETO DE LEI 028/2017, do Poder Executivo que, 
” Institui a Educação Fiscal como tema transversal a ser inserido na Rede de Ensino 
Municipal, e dá outras Providências”. Requerimento: De empréstimo da Câmara de 
Vereadores, pra reunião partidária do PDT, através do vereador Jairo de Lima Charão, para 
dia 16 de agosto a partir das 18horas. Convite, para Audiência Pública, dia 22 de agosto de 
2017, na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 09h30min, sobre PPA, 2018 a 2021. 
Projeto – Sugestão 002/2017, “ Dispõe sobre a Instituição da Tarifa Social da Água no 
Município de Capão do Cipó.  Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente 
declara encerrados os trabalhos da presente Sessão. Após o senhor Presidente convida 
todos para a próxima sessão, 22/08/2017, no mesmo horário e local. 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, 15 de agosto de 2017. 
  
 
 
 


