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                                           ATA N° 49 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro 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 passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da 

ata 48/2017, da Sessão Ordinária do dia 05/12/2017, 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 OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): O vereador fica com 04 

(quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental ao vereador Tiago Tisott. 

Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, retorno do colega Tiago Tisott, saúda 

o colega que está saindo, Dilcione, agradece pela parceria no tempo que esteve na Câmara, e que 

pode contar com sua pessoa, assessores do deputado Bianchini, vice-prefeito, secretário de 

Administração, seu Nelson Vielmo, cumprimenta os demais funcionários públicos que estão nessa 

noite, comunidade que assiste hoje e também aos ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Diz ao 

presidente e começa agradecendo seu Amaro Cortes pelo tempo cedido em que foi morar no 

“coleginho” que tinha no Passo do Tibúrcio, e ele pediu para agradecer o ex-prefeito Meneghini, ao 

prefeito Osvaldo Froner, que cederam aquele espaço para ele morar, pois estava precisando. Então, o 

mesmo agradece de coração pelo tempo que ele morou lá. Também agradece em nome do seu 

Leoni, que pediu para agradecer o secretário de Obras Jaques, ao patroleiro “Pires” e ao “Serjão” pelo 

trabalho que fizeram na entrada da propriedade dele, o mesmo disse para agradecer que foi tão 

rápido o trabalho e que até ele ficou surpreso, porque antes ele pedia e passava muito tempo para 

realizar o trabalho. Então, ele pediu para agradecer o empenho da Secretaria de Obras. Diz que da 

sua parte também quer agradecer a Secretaria de Obras pelas estradas que foram patroladas na sua 

comunidade, pelo excelente trabalho que foi feito lá nesses últimos dias, hoje foi concluído o bueiro 

que faltava na frente da propriedade do seu André Dani, foi concluído hoje o bueiro com o excelente 

trabalho dessa equipe. Então, agradece e acha que aos poucos a administração está andando, 

apesar de críticas, e diz que críticas sempre virão, mas tem que olhar pelo que estão fazendo. 

Comenta que criticar é fácil, chegar à Tribuna e criticar é tão fácil, mas tem que olhar pelo que está 

sendo feito e está sendo realizado. Diz que estão com onze meses de mandato e muita coisa está 

sendo feita nessa administração, está chegando o final de ano e é hora de refletir, ver o que foi 

acertado durante este ano e o que falta acertar para o ano que vem. Sabe que muitas vêm porque foi 

deixado já contratado e alguma coisa do Posto de Saúde que falta encaixar, porque já foi deixado 

contratado, acertado serviço. Então, é só executar este ano. E para o ano que vem é hora da 

administração sentar e tomar as providências que estão faltando. Diz ser isso que tinha para hoje e 
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volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO 

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

vereadores, vereadoras, colegas de prefeitura, secretários, assessoria do deputado Bianchini, 

ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Diz que primeiramente é um dia que encaminharam 

para o bicampeonato, estão na final contra o Real Madrid, muito importante para a nação tricolor, e diz 

que não só para a tricolor, mas também para a gaúcha e brasileira. Espera que sábado consiga 

conquistar mais um campeonato. Primeiramente tem um pedido de uma lâmpada em frente à 

agropecuária do seu Ricardo Bohn, que ela foi trocada e vem sendo trocada, mas durante uma 

semana ela queima novamente. Já fez pedido na prefeitura, mas só trocam a lâmpada e não é visto o 

porquê que está acontecendo isso. Então, novamente está queimada e queria que se arrumasse para 

que durasse, pois isso é uma despesa a menos para o município. Uma queixa do assentamento 14 de 

Julho, que estão a quatro ou cinco dias sem água potável. não sabe o que está acontecendo, qual o 

problema se é bomba ou vazamento. Então, diz que gostaria que o líder de governo esclarecesse 

para que isso não acontecesse, porque não tem chovido, não tem dado temporal, alguma coisa deve 

ter acontecido, porque todos esses dias aí. Diz para tomarem providências. Cita o colega Tiago e 

deseja um bom retorno a está Casa e, em nome dos funcionários da Agricultura, agradece esse 

período em que o senhor deu a honra de trabalhar. Usando a palavra do Diego, o senhor deixou um 

legado que jamais será esquecido, tanto como colegas e de todos os funcionários da Secretaria de 

Agricultura, seja bem vindo a está Casa novamente e agradece pela oportunidade que o mesmo deu. 

Comenta que lembrando um pouquinho a questão do que foi falado na última sessão, moral partidária, 

vem cobrando e criticando, e que aqui não tem ninguém que não esteja com o seu partido envolvido 

em algum escândalo. Então, diz que não vê o porquê se usa muita crítica em cima do partido PMDB, 

e que vem fazer cobrança de cabeça erguida, não se abala com críticas, talvez não concorde. Diz que 

não afetam o mesmo criticando o seu partido PMDB, e que tem orgulho de ser PMDB, fazer parte e 

que esse partido fez parte da trajetória política de emancipação de Capão do Cipó e administrativa e 

que tem orgulho de fazer parte do PMDB cipoense. Diz ser isso e volta no seu tempo de liderança. 

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

com 08 (oito) minutos, pois recebeu 01 (um) minuto (de cada) dos vereadores Diego 

Nascimento, Antônio Jardim e Olmiro Brum. Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, comunidade que se faz presente, assessores do deputado Bianchini, 

colegas funcionários, “Giulianinho”, seu ex-funcionário Manoel, presidente do seu bairro Santo Antonio 

senhor Nelson, cumprimenta a todos e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos e ao vice-prefeito. Diz 

que retorna a esta Casa com orgulho de um dever cumprido, em nove meses de secretário de 

Agricultura, com o apoio dos colegas secretários, com apoio principalmente dos seus funcionários da 

Secretaria de Agricultura, com apoio desta Casa, conseguiu chegar ao limite de tocar o trabalho da 

Secretaria de Agricultura. Diz que todo mundo sabe que a Secretaria de Agricultura tinha um nome 

forte no começo da administração, que era o saudoso Alacir Dessoe. Comenta que era difícil para o 

mesmo chegar perto do finado Alacir, mas certamente conseguiu fazer o que ele queria, que era ser 

honesto e trabalhar sempre pelo povo, sem politicagem. Diz que trabalhou com o presidente do PDT e 

cita o colega Jairo, dizendo para o mesmo que pode ir perguntar ao Roberto se algum dia na sua 
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secretaria fez politicagem, está aí o vereador Tiago, e ressalta que atendeu todo mundo do mesmo 

jeito que se deve atender. Certamente, como vereador desta Casa retornando, a sua posição não 

será diferente, sempre em prol da comunidade, em prol do povo, em prol da administração e em prol 

dos companheiros desta Casa. Agora sabe e recebeu inúmeras ligações, quando souberam da sua 

saída e fica feliz por isso, mas dizia sempre, noventa e nove por cento deste legado na Agricultura 

deve aos seus funcionários, os “caras” que tocam, os “caras” que trabalham, os “caras” que chegam 

às oito horas da manhã e vão até a hora que precisar. Ressalta que isso sim se sabe que é tocar uma 

secretaria, aos seus colegas secretários que teve um apoio sensacional, que é o “Giulianinho”, que 

nunca deixara de consultar as pessoas com quem tinha que consultar. Acha que a humildade vem de 

si, e que sempre quis ser humilde, que sempre foi humilde de querer saber, querer aprender e nunca 

fez nada sem avisar o vice-prefeito e o prefeito. Tudo que fez estavam sabendo. Então, acha que 

também não conseguiu cumprir todas as metas que tinha, mas o importante de tudo isso, é que o 

povo sentiu a diferença, que conseguiu trabalhar com o maquinário que tinha, com a expectativa que 

tinha e isso é importante chegar ao alcance de oitenta por cento tudo concluído. Volta com esperança 

renovada de saber que muitas coisas o povo aí fora não sabe, principalmente dos secretários que 

estão ali dentro, do vice-prefeito, do prefeito que trabalham incansavelmente para ajudar o povo 

cipoense. Ressalta que hoje sabe a luta que é, e cita a colega Carini e diz que já foi secretária e o 

colega Jairo também já foi, e sabem da luta que sofrem. Diz que se começa às três horas da manhã 

ligando para os mesmos e vai vários dias só recebendo ligação dizendo que querem e querem. Então, 

diz que muita gente tem que vir ali conversar com o povo, conversar com o secretário e ver o que está 

acontecendo. Comenta que acha que a administração fez um bom trabalho nesse ano, certamente o 

fruto vai ser colhido esse ano, e que podem esperar que esse ano com administração séria que está 

sendo, vão colher os frutos. Diz que querem o asfalto acha que em todas as avenidas, acha que 

também vai ter carros novos para a Saúde, que é muito importante, já estão batalhando e certamente 

vai vir. Cita na sua secretaria tem vários pedidos, como casa do agricultor que já está no PPA, tratores 

que já foi pedido ao Ernani Polo, adubo da Consulta Popular que não veio, mas deve vir em janeiro. 

Acha certamente quem assumir, certamente deve ter o mesmo apoio, independente de quem for. Diz 

aos funcionários da Agricultura que é um exemplo juntos com os outros funcionários, de pessoas que 

trabalham para o bem do município, muita gente fala que o funcionário não faz nada e isso não é 

verdade, quem está ali no dia a dia com os funcionários e toda administração sabe que eles trabalham 

em prol do município, muitos falam que eles recebem, vem só para receber e isso não é verdade. 

Frisa que quem está no dia a dia com eles, sabe que eles querem o bem do município, independente 

de partido. Acha que sempre tem alguém que vai criticar, e as criticas são boas para quem sabe levar 

as críticas, as críticas são importantes em uma administração para quem sabe conciliar, saber crescer 

e nunca diminuir. Diz que quando é criticado tem que tentar superar as críticas e aí vem a hora de 

ajudar a comunidade. Diz que tem muitas comunidades que não foram ajudadas, e a administração 

Froner e Jaques, junto com os vereadores, é obrigação dos mesmos ajudar as comunidades, ajudar o 

povo. Comenta que o povo não precisa de muita coisa, mas coisas sérias como Saúde, Educação, 

Agricultura, Obras, e que precisa fazer, porque na época de campanha prometer é muito fácil, é muito 

fácil chegar numa casa e dizer que certamente ano que vem vai ter uma estrada boa e carro para 
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Saúde e não fazer. Então, diz que o importante é a administração fazer e mostrar o porquê estão ali. 

E acha que isso que tem que se reunir com o novo presidente da Casa, citando o colega o Antonio, e 

diz que certamente é fazer a diferença, tem que fazer isso porque só prometer não dá, tem que 

cumprir e ir até o fim. Comenta que hoje em uma reunião que estava com os vereadores, disse que 

depois de falar não volta atrás, foi como secretário e vai ser como vereador e está aqui para defender 

o povo e principalmente os funcionários da prefeitura municipal, que esses são os “caras” que 

colocam a “cara todo dia para bater”, perante a população. E acha que assim como os assessores do 

deputado Bianchini estão aí, precisa muito que o deputado compareça mais e reúna os vereadores, 

que consiga dar uma passadinha nas comunidades durante o mês, visitando uma comunidade aqui e 

outra ali para ajudar o povo e esclarecer o que está acontecendo, o que pode vir e não vir, porque 

aqui ficam de “mãos atadas”, pois estão no município de três mil habitantes e, às vezes, são 

esquecidos e agora todo mundo lembra. Ressalta que o deputado Bianchini sempre está aí dando a 

força que a administração precisa e acha que o secretário que fica nove meses no governo, e não 

leva nenhuma crítica da oposição, sai de cabeça erguida. Diz que nesta Casa teve um pedido que foi 

do colega “Manjolo”, que estava atrasado em nove meses, e isso é sinal de trabalho sério, porque a 

maioria são cobrados.  Então, se não foi cobrado pela oposição e nem pela posição é porque o 

trabalho rendeu. Diz que está a disposição de todos e retorna de cabeça erguida. Deixa seu muito 

obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O 

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

vereador Tiago Tisott. Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que se 

faz presente, ao vice-prefeito Jaques, cumprimenta também aos ouvintes da 87.9, que lhes prestigiam 

na noite de hoje. Quer  fazer um agradecimento ao colega Dilcione, que assumiu seu lugar como 

suplente de vereador e fez um belo trabalho, muitas vezes até criticado, mas isso faz parte da vida 

pública. E você, como secretário Tiago, fez um belo trabalho na Secretaria da Agricultura, e esperam 

que o próximo secretário que virá faça melhor ainda porque é isso que a comunidade precisa, e nós 

queremos o melhor para o povo de Capão do Cipó. Sabemos que está sendo findado um ano com 

recursos que ficou do passado já, e já estão com “os pés no chão”, e que fizeram muito, tem estradas 

boas, a Secretaria da Agricultura bem, transporte escolar também fazendo para todo o interior. Então, 

a administração cada dia faz um pouco e, se Deus quiser, vai ser feito mais, a partir do ano que vem 

as obras virão e tudo será acontecido, se Deus quiser, para o povo de Capão do Cipó. Quer aqui fazer 

um pequeno comentário, a pedido da Secretaria de Saúde do município, porque um bebedouro que 

foi retirado lá do Posto de Saúde, para uma limpeza que estava enferrujado, colocaram um novo e 

uma criança foi lá, apertou em um botão e estragou o bebedouro. Então, amanhã já está sendo 

recolocado bebedouro de água no Posto de Saúde do município, porque simplesmente o que 

aconteceu ontem, o fato já hoje foi recebido uma denúncia. Então, é uma coisa que não é assim de 

ficar aguardando, é simplesmente rápido aquilo ali, aconteceu ontem e amanhã já está funcionando o 

bebedouro de água. Sobre a questão da rede de água aqui do 14 de Julho, fala que tem grande 

respeito pela comunidade do 14 de Julho, diz conhecer o pessoal de lá, e a partir do ano que vem irão 

estar fazendo a troca da caixa de água de lá, vão melhorar a água. Diz que fizeram uma visita a 

poucos dias, junto com o coordenador Jair, tentaram resolver, tentaram procurar o vazamento, 
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tentaram procurar cano arrebentado e não foi encontrado, e o pessoal lá, sinceramente, é um caso 

que já foi herdado de anos, aquilo lá já é uma herança que vem de pai para filho. Então, sabem que 

está sendo muito difícil e a partir do ano que vem, se Deus quiser, o governo Froner e o vice-prefeito 

Jaques vai se trocar a caixa de água do 14 de Julho, dar melhor qualidade de vida ao povo de lá, e 

isso aí quer deixar bem esclarecido ao pessoal de lá. Diz que a comunidade de Entre Rios está 

satisfeita com o governo, porque tudo o que tem sido pedido, através de sua pessoa como vereador, 

através da comunidade, na Saúde, na Educação, em Obras, na Agricultura, tem sido atendido. Então, 

o Entre Rios agradece, a sua comunidade onde nasceu e se criou e vive lá no Entre Rios, estão de 

parabéns, pois em um ano de governo tiveram muitas conquistas já para sua comunidade. Diz que 

volta em seu tempo de liderança como líder do governo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, 

colega vereadora, colegas vereadores, vice-prefeito, secretários, funcionários, o seu Luiz Felipe da 

comunidade de Areias, o Alcemar, o seu Nelson Vielmo, os assessores do deputado Bianchini, seu 

boa noite a todos. Começa pedindo para que as pessoas se unam, e agradecendo também a dona 

Zani, que a Maira, massagista, quase todas as pessoas já conhecem, passou por uma cirurgia e ela 

sobrevive das massagens, e nesse momento pós-cirúrgico ela não está podendo trabalhar e aí está 

correndo as rifas de um grill e a dona Zani ficou de responsável. Diz que também está com uma ali 

também para que seja rifado para tentar ajudar. Fala que sabe que a comunidade de Capão do Cipó, 

quando se fala em doença e as pessoas passam por dificuldades, eles se unem e se ajudam. Então, 

está pedindo e já agradecendo pelo que já foi ajudado nas rifas da dona Zani, e agradecendo a dona 

Zani por estar ajudando ali a Maira. Também quer parabenizar a turma do Julio Biasi, juntamente com 

todas as escolas que formaram no último sábado o Pré-Escolar e dá os parabéns ao CPM da Escola 

Julio Biasi que estão de parabéns pela excelente janta que foi feita, que eles possam continuar assim 

que a tendência é só ir para frente, aonde o povo trabalha unido faz uma grande diferença. Pede, já 

que o vice-prefeito e secretário de Obras está aqui, ali no lado da casa da dona Zani quando der para 

colocar uma carga de pedra naquelas travessas ali perto da casa do vereador Tiago Tisott, que sai no 

asfalto, porque quando chove, agora até tem que ser pedido que chova, porque está precisando, mas 

quando chove faz barro e entra naquele asfalto ali. Quando der então, se possível, pede que o 

secretário coloque uma carginha de pedras. Diz que não pode deixar de falar, porque foi muito 

cobrada aí fora, de ter votado a favor do Projeto de Lei que veio “em cima do laço” aqui em relação 

que tinha para a Saúde, e fala que vai dizer aqui que jamais será contra quando se fala em saúde, 

porque acha que nada como um dia após o outro. Diz que sabe como o colega Tiago falou aqui, e 

acha que todos que passaram por alguma secretaria aprenderam muito, e a Secretaria da Saúde não 

é diferente, é uma lição para quem for gestor na Secretaria da Saúde. Gostaria que cada um tivesse a 

oportunidade de passar por ali, porque é bem as palavras do Tiago, se começa três ou uma da manhã 

e não tem hora para atender telefone. Diz que foi muito criticada após eleição, e jamais nessa Casa 

irá votar contra um projeto que seja dá Saúde, independente de ser oposição, porque foi gestão e 

também nessa Casa quando foi gestora, diz que faz das palavras do colega Tiago as suas palavras, 

fala que nunca foi criticada o período que estava ali, pela oposição, porque nunca olhou lado “a, b ou 

c”, fez porque realmente necessitava e por isso então que tomou essa posição, e para sua pessoa 



 0521

internet e face e lhe postarem coisa para tentar lhe ofender não lhe ofende, porque acha que quanto 

mais esmagada uma flor mais ela exala seu perfume. Então, para sua pessoa não tem problema, 

podem lhe criticar, podem falar o que quiserem não tem problema nenhum, quando falarem de saúde 

sabe que é difícil ser gestor em relação à saúde, porque foi e foi muito criticada e não paga com a 

mesma moeda. Também queria parabenizar ali a turma do balé, do Carovi, que domingo teve 

oportunidade de estar participando e parabeniza a Viviane a Maísa e as demais guriazinhas que se 

formaram. Gostaria de pedir para a administração, se possível, a parte de Cultura que incentive essa 

professora que está vindo, porque é excelente o trabalho que essa menina está fazendo no município. 

Quer dar os parabéns ao seu Nelson, pelo tempo que o mesmo esteve de presidente, que depois em 

seu tempo de liderança vai voltar a falar da eleição do dia catorze, então o senhor está de parabéns 

porque é fácil criticar quando se trabalha de graça, diz ao seu Nelson, e que sabe do excelente 

trabalho que o senhor fez a frente do bairro Santo Antonio. Seu muito obrigado e volta em seu tempo 

de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa 

para o vice-presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

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

regimental ao vereador Tiago Tisott. Cumprimenta o presidente em exercício, Mesa Diretora, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários públicos, secretários, comunidade de Areias, 

Carovi, e ouvintes da Cipoense FM, seu boa noite a todos. À Carini, dá parabéns pela atitude, que 

quando se fala em saúde não tem que discutir nada, primeiro é as pessoas e parabéns pelo teu 

trabalho, é assim se faz. Ao Tiago Tisott, em nome de sua bancada, como Presidente do Partido 

Progressista e todos os filiados do Partido Progressista só querem te agradecer por esses nove 

meses de secretário, de gestão, de você a frente da Secretaria, aonde junto com tua equipe, com teus 

funcionários públicos, aonde você falou tudo, que Capão do Cipó sem os funcionários públicos jamais 

o município vai para frente. Diz que o mesmo está de parabéns em nome do povo do Capão do Cipó, 

porque quem ganhou foi a comunidade. Então, um funcionário público tem que ser valorizado porque 

só o secretário jamais vai conseguir trabalhar se não tiver o secretário em parceria e união para bem 

da sociedade do município. Então, Tiago, em nome do Presidente do seu Partido Progressista, do 

povo de Capão do Cipó, de coração, muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu esforço, pela tua 

atitude e por você fazer a diferença no município. Também nesse sábado que passou esteve presente 

junto com o Presidente do CPM da Escola Julio Biasi ali na formatura do Pré, e que só tem a 

agradecer a todos os formandos e formandas, que tiveram presentes ali no CTG, a equipe do 

churrasco e todas as pessoas que organizaram esse evento no CTG. Seu muito obrigado a todos, 

porque realmente colocar o nome a disposição de alguma coisa e não ser pago é difícil quem queira 

assumir e ali tem uma equipe que pegou parelho e está fazendo a diferença. Por isso, só tem a 

agradecer a essas pessoas que se colocaram a disposição da comunidade. Também, ao seu Nelson 

Vielmo, que está aqui, juntamente com sua equipe, e seu Valdemar no bairro Santo Antonio, é aonde 

vocês trabalham em união, sempre para fazer o melhor para seu bairro. Então, fica aqui seu 

agradecimento e o futuro Presidente que tenha êxito e que continue fazendo um excelente trabalho no 

bairro Santo Antonio. Também, no dia dezessete, nesse domingo que vem, o Partido Progressista 

está fazendo, ali no Clube Aliança do Capão do Cipó, a primeira Mateada do Partido. Então, está aqui 
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convidando a todos os filiados, colegas vereadores, a colega e as pessoas que queiram participar ali e 

tomar aquele chimarrão e trocar aquela idéia para o crescimento do município, que se sintam a 

vontade e compareçam ali no domingo, a partir das catorze horas, ali no Clube Aliança. Também quer 

comentar aqui, diz ao Jaques, sobre aquele bueiro que, realmente, várias vezes foi pedido naquela 

comunidade de Carovi e hoje está pronta, agora é só agradecer a ti e aos funcionários que foram lá, 

as pessoas que foram e o serviço que foi feito, só tem que agradecer porque quem ganha e a 

comunidade. E também ao Jaques, diz que depois que chover, pois sabemos que está complicado a 

chuva, e pedimos a Deus que envie a chuva para o povo de Capão do Cipó, ali depois em frente a 

propriedade do seu Virgílio, ali depois que chover dá para dar uma patrolada e uma ajeitada até a 

saída da Tancredo Neves. Seu muito obrigado e que Deus abençoe a todos e até terça-feira que vem, 

se Deus quiser. 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, secretários presentes, assessores do deputado 

Bianchini, comunidade que os prestigia e ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao colega Tiago, ao seu 

retorno, e diz ter certeza que nos nove meses que o mesmo ficou a frente da Secretaria da 

Agricultura, fez um bom trabalho, honrou o que o seu Alacir estava fazendo. Diz ter certeza que onde 

ele está ele está orgulhoso da sua pessoa. Sabe que tem muitas críticas, como o colega disse, e que 

para o mesmo não teve nenhuma aqui, nem da oposição, e que o colega tenha certeza que saiu com 

a “cabeça erguida”, pois o seu trabalho foi feito. Tem certeza que o próximo secretário irá dar 

continuação a esse trabalho. Ao colega Dilcione diz ter certeza que foi bem vindo aqui, fez um bom 

trabalho aqui nessa Casa, apesar de alguns quererem distorcer o que o colega falou, mas como diz a 

colega Carini “quanto mais bate, é igual fermento, mais cresce”, assim como o colega diz nas 

reuniões. Tem certeza que o colega fez um bom trabalho aqui. Em nome do presidente do bairro 

Santo Antonio, que vai fechar “com chave de ouro”, diz que vai ter um mutirão de limpeza, 

embelezamento da cidade, lá do bairro Santo Antonio, e será na quinta-feira. Pede a colaboração de 

todos os moradores do bairro, em nome do seu Nelson, e diz que o mesmo fez um bom trabalho lá na 

comunidade. Diz ser agente de saúde e faz aquele bairro e escuta das pessoas quando é um bom 

trabalho que estão fazendo na comunidade. Diz falar no bairro Santo Antonio, e uns dizem que está 

“se metendo” no bairro. Diz que não é essa a questão, e sim, por que o bairro santo Antonio tem 

presidente, pois é toda a comunidade que está fazendo esse mutirão de limpeza. Aproveita e convida 

os colegas agentes de saúde para participar, na quinta-feira, desse mutirão de limpeza orientando as 

pessoas, pois não é só por causa da cidade limpa, e sim, para prevenir e proteger do mosquito. Fala 

que se sabe que a cada dia mais esse mosquito está querendo avançar aqui no nosso município. Diz 

ser graças a Deus que não temos doença, mas o foco do mosquito, infelizmente, já tem. Sobre a 

administração e sobre as estradas, esteve dando uma volta no Carovi, com o secretário de Obras 

Jaques, quando foram em uma reunião e ouviu moradores de lá e todos, em geral, não só o Carovi, 

mas localidade de Rincão dos Vargas, Entre Rios, todas que está ouvindo, estão elogiando que as 

estradas foram feitas, nesses dez meses, um bom trabalho nas estradas. Diz ter muitas partes que 

tem que melhorar, agora por causa das chuvas, que, às vezes, chove e tem as estradas que ficam 

com um pouco de dificuldade de andar, mas tem que agradecer e pedir a Deus uma boa chuva para 
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os agricultores e todos que estão precisando. Em nome do “Mano”, Almeu Seifert, dá saudação a 

todos os gremistas, pois somos Tri, e continuamos ganhando e vem o Real Madri por aí. Parabeniza a 

colega Carini pela atitude em dizer que votou nesse projeto pensando na Saúde, como tem colegas 

que vêm aqui e criticam que a administração não faz isso, que a Saúde faz aquilo, que o carro da 

Saúde está estragado e vem aqui e vota contra. Diz que o projeto vem para trazer dinheiro para a 

Saúde e vem e vota contra, e ainda diz, às vezes, o colega Tiago, principalmente, que “não vota em 

cima da perna”, pois tem que ler o projeto. Diz ter projeto que tem certeza que o colega leu, que é o 

da agroindústria e o colega votou contra. Fala que o colega como trabalhou naquela secretaria, tem 

pessoas que vêm lhe dizer: “mas o Tiago votou contra a agroindústria?” Responde que votou, 

infelizmente foi o único que votou, mas votou contra. Deseja uma boa semana a todos e até terça que 

vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O 

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

vereador Luiz Ozório Manente. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, 

munícipes que os honram com suas presenças, em especial os moradores representando Areias e 

demais localidades que estão, como Carovi e outras, e a todos os ouvintes da 87.9. Inicia fazendo 

agradecimento especial ao presidente do bairro Santo Antonio, seu Nelson. Diz que foi uma luta árdua 

que o mesmo teve, pois primeiro foi construir a Associação de Moradores do Bairro Santo Antonio, 

que já estamos a dezessete anos de município, e temos orgulho que o bairro Santo Antonio é o único 

bairro constituído legalmente no município de Capão do Cipó, aqui do setor centro de nossa cidade. 

Pede aos vereadores “Manjolo” e Ionara que moram no bairro da cooperativa, que constituam o bairro 

e adotem o nome, pois já está na hora e tem o bairro centro que também pode ser constituído. Diz 

que têm delimitação no bairro a partir da divisa do parque da feira para lá é bairro Santo Antonio, tem 

a limitação e dali para cá pode ser o bairro centro e depois o bairro da cooperativa, se adotar o nome. 

Enfim, acha que está na hora de constituírem as associações aqui dentro da cidade. Parabeniza ao 

Nelson pelo trabalho e sabe o motivo, até tinha certeza que o mesmo iria à reeleição e não está, pois 

está se mudando do município e esse é um fato que também é por bons motivos, estudo da menina e 

outros casos. Diz se preocupar nessa situação que a gente vê muitas casas na nossa cidade com 

plaquinha de vende-se, e conversa com diversas pessoas todo dia e dizem que irão embora daqui. 

Fala que alguma coisa está acontecendo no nosso município, pessoas querendo sair daqui. 

Questiona o que está acontecendo e diz que a administração tem que fazer um estudo ou ver o 

motivo que isso está ocorrendo, para atrair gente para cá, pois logo logo iremos ter, como tem no 

bairro Santo Antonio, inúmeros aposentados, pessoas idosas, e para que não se torne uma cidade só 

de aposentados, de pessoas que no caso têm como sobreviver de um bom salário, mas que atraiam 

pessoas para investir no nosso município. Diz que alguma coisa está faltando.  Diz que se pecaram 

na administração na passada, tem que pensar no futuro dos nossos jovens que estão indo embora 

também. Parabeniza ao Tiago Tisott pelo retorno e seja bem vindo a essa Casa. Ao Dilcione que está 

se ausentando por um pequeno período, desta Casa, pelo que se sabe, pois logo irá estar de volta. 

Diz não saber quais acordos que fizeram, mas logo logo estará de volta, pelo que está sabendo, mas 

enquanto esteve aqui, acha que pode ser parceiro, fora da política, pois ser oposição é uma coisa, 

adversário político é uma coisa, mas amizade continua sempre. Diz ter outras coisas para falar, mas 
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volta em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO 

GOMES MANENTE (PDT): O vereador fica com 06 (seis) minutos, pois recebeu 01 (um) minuto 

do vereador Jairo Charão. Saúda o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, demais 

público, não irá citar de um a um, pois faria injustiça em deixar alguém de fora, seu boa noite a todos. 

Começa agradecendo ao colega Tiago pelo belíssimo trabalho feito aí fora, pela Agricultura. Espera 

de ele ser a mesma pessoa, de novo, no Legislativo, sempre atuante. Fala sobre água, que está 

sendo o maior problema de nosso município, hoje, e é uma coisa que se sabe que o pessoal não vive 

sem ela, luz até que o “cara” passa, e água é uma vergonha o que está acontecendo. Diz que o 

coordenador está aí, e sabem que ele batalha, mas vêm “batendo” e diz ter se surpreendido essa 

semana, de tanta ligação, tanta gente com falta de água e, realmente, vai um dia e no outro dia não 

tem. Diz que não tinham cem metros de manga para dar, pois não tinha dinheiro para comprar. Se 

revolta com o município, pois é dinheiro que devem estar jogando fora, pois não ter dinheiro para 

comprar cem metros de manga, é uma vergonha. Diz e não pede segredo. Destaca que o pessoal 

liga, estão cobrando, e o Passo da Areia ligou que, agora agora, estão sem água desde sábado. 

Dizem que o prefeito mandou desligar e ligar para outro lugar, invés de ajudar para todos, vai lá e 

desliga para uns, deixa uns sem água, para ligar para outro. Diz não acreditar nisso, mas que vão ao 

Passo da Areia junte o pessoal ali, que eles vão dizer. Cita que é uma coisa que tem que tomar 

providência e tem que fazer, não adianta virem aqui e dizer que estão criticando e só vêm com crítica. 

Diz que críticas que vê aqui é que vão lá e buscam o passado, que não tem nada a ver o passado, e o 

que tem que ter aqui é cobrança, têm que vir aqui e cobrar o que está precisando e deixar dessas 

coisas. Frisa que essas coisas que vêm acontecendo é feio, e esse negócio de ambulância sair na 

capa de jornal, com detergente dentro, e o que o colega Dilcione citou, é uma vergonha. Ressalta que 

o Tiago até teria de dizer o nome para ele largar, no caso, mandar embora essa pessoa. Diz que não 

tem que mandar embora as pessoas que denunciaram, tem que mandar o responsável que colocou 

esse detergente lá, esse teria que mandar embora e não aqueles que vão fazer o bem, que estão 

fazendo o bem. Teve várias vezes na Saúde, que todo mundo sabe o problema que tem numa perna, 

que se movimenta pouco, e teve que sair meia-noite, quatro horas da madrugada e ficar o dia inteiro 

lá. Cita que quantas vezes a sua mulher, com nenê pequeno também, então por que um carro não 

vai, se é para diminuir gasto e ir na hora. Frisa que tem muita gente revoltada e tomara Deus que o 

prefeito tome uma atitude. Pede para os secretários e para o Jaques mesmo, que é vice-prefeito, pois 

não adianta vir aqui bater palma para o que está errado, têm que cobrar e não são críticas, crítica é 

aquela que falam que o Meneghini e o Anselmo não fizeram. Diz que eles não vão vir aqui fazer, vão 

vir se eles ganhar outra eleição, se caso eles concorrer. Diz que têm que se pegar é com os nossos 

governantes que estão agora. Outra coisa diz ser a silagem lá embaixo, o pessoal está pedindo, tem 

gente com dois hectares de silagem e estão pedindo, o mais breve possível, pois está secando o 

milho rápido e começaram, parece, em vinte hectares e vem as cobranças que se sabe que eles vão 

fazer. Pede que o pessoal pegue quem tem menos e vá fazer, ou faça um pouco para aquele que é 

bastante e volte a fazer para aquele que tem menos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Comenta sobre o pedido de 

reposição de lâmpadas no Carovi, na frente do Amaro Cortes e na frente do seu Neuzo, e ressalta 
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que é no mesmo local do seu Neuzo Batista. Comenta sobre a eleição do Bairro Santo Antonio, e diz 

que já falou, mas vai falar de novo, que será quinta-feira, às dezenove horas, no salão dos Tisott, que 

cederam lá porque o clube vai estar emprestado. Fala que já tem uma chapa registrada, e que hoje 

até meia-noite estarão recebendo a inscrição de mais chapas. Saúda os assessores do Bianchini que 

não o fez antes, e cita o colega “Manjolo”, dizendo que é preocupante a questão da água, porque 

estamos vivendo uma seca, e que temos que tomar providência com questão de conseguir arrumar 

melhor o caminhão que entrega água, de ajeitar melhor tal questão de entrega de água no município, 

pois quando foi para pedir voto, e cita o nome do seu Celso Viana, na dona Vilma, no Chico e na dona 

Zilda, fala que foram lá pedir voto e não só disseram que os mesmos teriam água, como disseram que 

no primeiro mês estaria resolvida a questão da água, mas que até hoje nada. Ressalta que se os 

mesmos querem água, às vezes, tem que segurar água da chuva e depois ferver para poder tomar, é 

terrível o caso da água deste pessoal. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Agradece ao Dilcione, e fala que 

mesmo sendo oposição, pelo trabalho e o tempo que tal esteve aqui, e pede que Deus o esteja 

abençoando, e ressalta que em breve o mesmo voltará a essa Casa de novo. Pede a toda a 

comunidade de Capão do Cipó que se unam em oração pela vida da Vanessa, e que a Vanessa e a 

dona Zeli são uns dos casos mais graves que temos no município, e que possamos estar ajudando 

pelo menos em oração, porque é uma batalha muito difícil, e que para quem é mãe ou pai sabe o 

quanto é difícil ver um filho doente e não poder fazer quase nada. Pede a Deus que dê forças para a 

Vanessa vencer essa batalha. Comenta sobre o dia quatorze, como o colega Jairo colocou, e fala que 

já tem uma chapa, e acha que pelo o que conversou com os moradores, haverá duas chapas 

concorrendo, e pede que haja democracia, e que todos os moradores vão e votem, porque é bem 

importante, pois é o seu bairro, e que devemos estar ali participando. Comenta que o pessoal lhe 

cobrou, e que não estava no domingo de manhã porque passou por um momento difícil de doença na 

família, e ressalta que é na família do Oneide, e diz que não estava aí e o pessoal lhe cobrou por que 

o prefeito, vice ou secretários, e que não sabe se foram convidaram, mas que acredita que sim, no 

programa do Serginho, e fala que acha que devemos ir, mesmo que seja sua oposição, se for 

convidada estará lá falando. Ressalta que o pessoal cobrou isso e não sabe o porquê.  Deseja uma 

boa semana a todos, e que fiquem todos com Deus, e fala para mandar uns ofícios para o AES Sul, 

citando o presidente, porque todo dia tem queda de luz, e diz que vão mandar um ofício pedindo 

esclarecimento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE, Líder de Partido, PDT: Pede ao vice Jaques, que ao virar do ano coloque os quebra-

molas que tanto lhe pediram, e diz que já não deu esse ano. Fala que na praça o estão cobrando 

também, e diz que tem muito carro dos moradores daquele lado da praça, e pedem que seja 

colocado, diz que no “Tigre” ficou bom, mas que “passam a mil” e que no caso dá bastante 

movimento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 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: Comenta sobre o trabalho do colega 

Tiago Tisott, e questiona se o trabalho estava tão bom por que trocaram, e que essa é uma pergunta 

que fica. Cita a colega Ionara, e fala que esses dias atrás o mesmo criticava sua secretaria, e que 
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agora confirmou que não criticava, e pede que tenham certa linha nos discursos nessa Tribuna. 

Questiona por que na gestão, em vez de estar carregando detergente dentro da ambulância, não 

compram no comércio local, e fala que é essa valorização que estão dando para o comércio local. Faz 

mais uma pergunta, dizendo que uma cidadã lhe ligou porque não tinha carro para fazer a injeção que 

a mesma faz, e que outra pessoa também lhe disse que logo após ter levado tal dia, pacientes junto 

com detergente, e fala que esses dias atrás, para sua surpresa, o dia por coincidência o filho do vosso 

vice-prefeito tinha consulta, foi dois carros da Saúde. Comenta que não sabe o porquê foi dois carros 

viajar. Fala que esse tipo de pergunta a comunidade lhe cobra, e questiona se tem alguma diferença 

tendo algum cargo, e diz que aí pode levar seu filho com carro público, e ressalta que não sabe, 

deixando essa pergunta. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM, Líder de Governo: Comenta sobre a questão da água da família do saudoso José 

Machado, e ressalta que é um problema acarretado de anos, e questiona se foi tanta falta de água, 

por que no ano passado não foi, e fala que é somente ligar para o coordenador de água que se ele 

não tem o mesmo, dá um jeito de levar, e que conhece o coordenador, conhece os funcionários que 

estão trabalhando e para as pessoas que estão com falta de água liguem para o coordenador de 

água, e a água chegará. Comenta que quer dar um pequeno recado da administração municipal, que 

do dia treze a dezenove de janeiro é horário de verão, que começa amanhã e, portanto vai até dia 

dezenove de janeiro. Faz um convite, citando o presidente, para a mateada do Partido Progressista, 

agora domingo no Clube Aliança do Capão do Cipó, e pede que pegue sua cuia e diz que terá água 

quente e erva. Fala que estarão esperando “de braços abertos” para que possam bater um papo com 

cada um. Fala sobre a ida do vice-prefeito a Santa Maria, aonde conduziu dois pacientes do 

município, o seu filho pedido pela médica que tinha que estar presente o pai e a mãe, e comenta 

sobre o governo passado onde uma camionete foi desmanchada andando e correndo para tudo que é 

lado, e que ninguém fala nada. Diz que era carros para lá, carros para cá, e de todo mundo ninguém 

cita nada aqui, e que é só no governo Froner que se acarretaram de achar, e que o que passou 

ninguém lembra, mas o mesmo não esquece, porque dizia o seu saudoso pai “que quem apanha não 

esquece”. 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. 162/2017, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 040/2017 e 041/2017. PROJETO DE LEI 040/2017, 

do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação de Isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana (IPTU) previsto no Capítulo l da Lei Complementar 002/2009 – Código Tributário 

Municipal aos portadores de doenças graves e incapacitantes e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI 041/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a isenção de taxa de Concurso Público 

Municipal para os doadores de medula óssea e doadores regulares de sangue”. Após o senhor 

presidente pergunta aos colegas se concordam que o vereador Tiago Tisott faça parte da Comissão 

de Orçamentos e Finanças, da qual o suplente Dilcione Oliveira fazia parte, sendo que todos 

concordaram que sim. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 036/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a cobrança de Taxas de Vigilância Sanitária 

prevista na Lei Municipal nº 486 de 21 de outubro de 2010 – e dá outras providências”, reprovado por 

05 (cinco) votos contra e 03 (três) votos a favor. PROJETO DE LEI 038/2017, do Poder Executivo, 
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que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Capão do Cipó para o exercício financeiro de 

2018”, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra. Verificando não haver mais nada a 

tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e convida a todos 

para a última sessão do ano de 2017, que será dia 19/12/2017, no mesmo horário e local, com eleição 

da Mesa Diretora 2018. 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, 12 de dezembro de 2017. 

 
 
 


