Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Capão do Cipó
ATA N° 50 / 2017 (Ordinária)
Aos 19 (dezenove) 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 a última 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 49/2017, da Sessão Ordinária do dia 12/12/2017, que foi aprovada por unanimidade. Após o
senhor Presidente informa que dará início a eleição da Mesa Diretora 2018. Após o senhor presidente
pede a 1ª secretária que leia para os colegas e presentes como será efetuada a votação, e convida a
Vereadora Carini Rosado para secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, aberta.
Após o senhor Presidente informa que foram inscritas 02 (duas) chapas que, por ordem de protocolo
na Casa, ficaram assim denominadas: CHAPA 1: Presidente: Vereador Antonio Chaves Jardim; VicePresidente: Vereador Tiago Olímpio Tisott; 1º Secretário: Vereador Olmiro Clademir Rodrigues Brum e
2ª Secretária: Vereadora Ionara de Fátima Nascimento Ferreira. CHAPA 2: Presidente: Vereador
Tiago Germano Cazarteli Rosado; Vice-Presidente: Vereador Jairo de Lima Charão; 1ª Secretária:
Vereadora Carini Jesus Rosado Nascimento e 2º Secretário: Vereador Luiz Ozório Gomes Manente.
Após o secretário designado inicia a chamada nominal, em ordem alfabética, para a votação. Após a
votação a CHAPA 1 obteve 05 (cinco) votos e a CHAPA 2 obteve 04 (quatro) votos, ficando eleita
para a Mesa Diretora de 2018 a CHAPA 1. Após o senhor Presidente informa que ficam
automaticamente empossados a partir de 1º de janeiro de 2018 os integrantes da CHAPA 1. Após o
senhor presidente pede aos presentes uma salva de palmas aos eleitos. Após o senhor presidente
passa para a votação da Comissão Representativa para o recesso de 2018. Após o senhor Presidente
convida a Vereadora Carini Rosado para secretariar a chamada nominal dos vereadores para a
votação, e pede para a 1ª secretária ler aos colegas e presentes como será efetuada a votação. Após
o senhor Presidente informa que foi inscrita uma única chapa, que ficou assim constituída: Vereador
Antonio Chaves Jardim, Presidente; Vereador Tiago Olímpio Tisott, vice-presidente e Vereador Olmiro
Clademir Rodrigues Brum, 3° Membro. Após a secretária designada inicia a chamada nominal, em
ordem alfabética, para a votação, que é secreta. Após a secretária designada faz a contagem dos
votos, sendo que a chapa única obteve 08 (oito) votos sim e 01 (um) voto não, ficando eleita para a
Comissão Representativa do recesso de 2018. Após o Senhor Presidente chama os vereadores para
fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR TIAGO GERMANO
CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, demais colegas vereadores,
vereadoras, munícipes que se fazem presentes, funcionários da Casa, ouvintes da Cipoense, seu boa
noite a todos. Primeiramente, diz ao colega Antonio, esperar que em sua gestão seja transparente e
aberta a toda a comunidade cipoense. Tem pedido em relação à rede de água que estão construindo,
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quem vai sentido Entre Rios, pois ela começou com cano de cinquenta, veio para cano de quarenta e
agora, em um quilômetro, já está com cano de trinta e dois. Faz pedido que, pelo menos, até a
propriedade do seu Pedro Zucolotto se mantenha um cano de maior intensidade, pois é uma rede
problemática, que terá que passar o Inhacapetum e os Machado, do outro lado do Entre Rios, e acha
que está sendo reduzido bruscamente e alguns munícipes lhe falaram que, talvez, sejam finos os
canos. Pede que coloque os canos e teste, pois inúmeras vezes já aconteceram de ter cano rachado
e estarem tapando os canos. Pede que testem, vão montando certa quantidade de cano e largue a
água para ver se está tudo em condições, é uma coisa bem simples, mas depois de tapado, como
estão agora, dá mais um transtorno de achar se tinha algum problema. Frisa que cano quebrado, para
quem acompanha, é normal acontecer. Pede que olhem com carinho naquela rede, um morador da
região lhe pediu para olhar e esteve verificando e, realmente, diminuiu essa vazão de cano. Já pediu
nessa Casa, inúmeras vezes, e volta a pedir que os funcionários públicos, se, às vezes, não consigam
as coisas, que, pelo menos, sejam educados com os nossos munícipes. Teve queixa de uma
munícipe que veio pedir, no último domingo ela teve telhas de brasilit arrancadas e ela veio pedir se
não tinha folha na Assistência Social, e foi muito maltratada. Diz que ela lhe pediu para falar, pois ela
veio pedir, não são obrigados a dar, com certeza não, mas a maneira que a trataram, não se trata
ninguém, independente de lado partidário. O vereador Diego faz um aparte: Pede, por gentileza, se
o colega pode dizer quem é essa pessoa que maltratou essa senhora, que foi até a Assistência
Social. O vereador torna a palavra e diz que pode dizer quem é a cidadã, pois ela não citou nomes, e
também não perguntou. O vereador Diego faz outro aparte: Diz que gostaria de saber muito quem
foi essa senhora, pois querem saber. O vereador torna a palavra e diz que pode lhe dizer, sem
problema nenhum. Acha que já que ela teve a casa destelhada, é o mínimo de atenção que se pode
dar para uma pessoa do assentamento, e só pede mais uma vez. Como é a última sessão deseja que
a paz e o amor estejam presentes neste Natal e em todos os momentos de suas vidas, alimentando a
cada segundo, com esperança, que nós criemos um mundo melhor. Deseja um Feliz Natal a todos e
um Próspero Ano Novo para todos os cipoenses, e um grande abraço que deseja Tiago Rosado e
família. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP):
Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vice-prefeito,
comunidade que se faz presente, assessores do deputado Bianchini, ouvintes da 87.9, seu boa noite
a todos. Começa desejando sucesso ao presidente, nessa nova empreitada de vereador, que está
retornando a essa Casa, e dando parabéns pelo exemplo de presidente dessa Casa, pois foi honesto
e trabalhou sempre em prol do povo. Ao vereador Antonio deseja sucesso, como presidente dessa
Casa, e que consiga fazer o que tem em mente, e conte sempre com eles. Neste ano, de três meses
como vereador, e nove meses como secretário de Agricultura, diz ter aprendido duas coisas muito
importantes, que irá levar para a vida inteira. Diz ter visitado várias casas, fez vários amigos novos,
que não tinha muito acesso, mas, graças a Deus, hoje tem uma amizade grande, e algumas pessoas
sempre comentam e falam que vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, que as pessoas
quando estão em época de eleição, não são elas que vêm ao vereador ou ao prefeito pedir alguma
coisa. Certamente, diz ser eles que levam uma nova esperança para aquela comunidade e aquelas
pessoas. Diz ter se motivado muito quando chegava às casas e lhe diziam: “vereador, vieram aqui e
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prometeram isso, aquilo, e hoje nem aparecem mais”. Acha que aí fica o legado da nova
administração de fazer com que isso transpareça para as pessoas, de que estão unidos nessa Casa.
Pela primeira vez nessa Câmara, que os nove vereadores possam fazer a diferença, que podem
mostrar para o povo que a força do vereador é a mesma força do prefeito e vice-prefeito. Frisa que
está na hora disso acontecer, de um jeito ou de outro, do bem ou do mal, que têm que propor as
novas ideias, os nomes ao trabalho e as novas esperanças ao povo cipoense. Acha que o secretário
de Administração está aí, e diz ao Giuliano que está na hora de mudar a política no Capão do Cipó,
pois, às vezes, se pensa muito em partido e deixam, muitas vezes, as pessoas de lado. Muitas vezes
as pessoas são esquecidas, simplesmente por que têm lado partidário, e diz achar que lado partidário
é uma coisa que vem da gente, é um direito de votar em quem a gente acha que pode ser o melhor, e,
hoje, os melhores diz serem os nove vereadores, o prefeito e o vice-prefeito, juntamente com seus
secretários. Fala que foi um ano bom para a administração, mas, certamente, têm muito para fazer e
está na hora da política acontecer, das coisas virem para Capão do Cipó e não ficar fazendo coisinha
aqui, coisinha ali, mas coisas grandes, onde o povo possa sentir a diferença, que nossas famílias
possam ficar aqui no município, que possam ter trabalho, um grupo de amizades, independe de
política, que possam construir alguma coisa para a terceira idade, alguma coisa de asfalto, terminar
essas escolas. Destaca que não adianta começar um monte de coisas e não terminar nenhuma. Diz
ao presidente novo, que se trace uma meta e conclua essa meta no ano, e não se trace cinco ou seis
e não consiga nenhuma, pois não irá resolver nada para a população. Acha que aí que vem a
diferença dos vereadores serem unidos, como foram nesse primeiro ano e, certamente, nesse
segundo ano também serão unidos. Diz estar aqui o vice-prefeito e, certamente, estarão dando apoio
a administração, como foi dado esse ano, mas que a administração tenha o mesmo respeito que têm
por eles. Diz não adiantar a administração querer fazer sem eles, isso disse na última reunião que
estava, que trabalhando junto é uma coisa, mas a administração tem que ter respeito por vereador do
PMDB, do PDT e, principalmente, vereador do PP, que é a sua bancada, que é quem lidera as coisas
aqui dentro e faz acontecer muitas coisas, junto com todos. Acha que a politicagem tem que acabar
nesse ano, se tinha politicagem vão acabar nesse ano e que possam fazer um governo para todos,
onde todos tenham o mesmo direito, independente de partido. Deseja um Feliz Natal, um Próspero
Ano Novo, que todo mundo tenha bastante saúde, que é importante, é o que deseja a família Tisott, e
que todo mundo tenha boas festas, boas recordações desse ano e que o próspero ano seja muito
mais proveitoso e melhor para nós. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO
CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras,
comunidade que se faz presente, vice-prefeito, secretários, ouvintes da 87.9, que os escutam. Quer
agradecer a Deus por ter lhe conduzido, todo este ano que está se findando, como vereador do
município de Capão do Cipó. Quer agradecer, principalmente, a sua família, aos colegas vereadores
do Partido Progressista que, hoje, a poucos momentos foi eleito presidente da Câmara de Vereadores
do município de Capão do Cipó 2018. Quer agradecer a oposição, que colocou sua chapa, não foram
eleitos, mas deseja sucesso e estão juntos nessa caminhada de 2018. Em primeiro lugar quer fazer
um agradecimento a todos os munícipes de Capão do Cipó, da cidade e do interior, por terem o
recebido em suas residências, com suas famílias, nesse período de vereador. Quer agradecer a
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equipe da Câmara de Vereadores, na pessoa da Silvane, da assessoria do presidente Diego
Nascimento, do jurídico Paulo Genro, e a todos que os tratavam, aqui na Câmara de Vereadores,
como se estivessem em casa. Diz que, a partir do ano que vem, farão uma administração junto com o
povo, junto com os munícipes de Capão do Cipó, junto com a administração municipal, do seu Partido
Progressista e da coligação PP e PT, farão o melhor para Capão do Cipó. Diz saber que a partir do
ano que vem terão um orçamento elaborado pelos mesmos e têm a certeza absoluta, diz ao
secretário Giuliano, que irão fazer muito por Capão do Cipó, pois o povo merece e é isso que querem
fazer. Diz terem muitas ideias, muitos planos para fazer e irão fazer dentro do que tiver no objetivo e
no alcance, pois este povo merece. Associa-se nas palavras do colega Tiago Tisott, seu vicepresidente eleito, que colocava aqui o gesto de administração e que ele também acha que deve de
ser, e irão fazer sim, tenha certeza absoluta. Quer agradecer o excelente trabalho do presidente desta
Casa, Diego Nascimento, que muito bem conduziu deixando um recurso repassado a administração
municipal. Cita que todos os vereadores que aqui passaram nessa Casa, como presidentes do Poder
Legislativo, sempre deixaram um pouco ou bastante. Sabem que o orçamento, a cada ano que passa,
ele aumenta. Quando presidiu essa Casa, em dois mil e nove, o recurso se sabia que era pequeno,
mas, ainda repassaram ao Executivo, então prefeito Osvaldo Froner, cento e nove mil reais, onde foi
comprado a primeira van com ar condicionado para transportar os pacientes para as grandes cidades.
E de outros e outros presidentes que aqui passaram e deixaram a sua marca, e não poderia ser
diferente com o presidente Diego, repassando, também para que fosse comprada uma máquina para
o município de Capão do Cipó. Quer aqui dizer que nesse período de recesso, sempre disse nessa
Casa e diz que é contra recesso de vereador, e irá ficar aqui, permanentemente, a partir do mês de
janeiro, atendendo a população, conversando e andando nas ruas, nos bairros e no interior. Por isso,
diz que, a partir do mês de janeiro, a Câmara de Vereadores estará sempre “de braços abertos”.
Agradece a todos e deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, cheio de paz e alegria, e que
Deus abençoe a cada um. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS
ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas
vereadora, vice-prefeito, secretários, público que se faz presente, assessores do deputado Bianchini,
seu cordial boa noite a todos. Quer iniciar falando que esse ano, para os vereadores, acha que foi ano
de desafios porque tudo é novo, é gestão nova. Diz que é uma pessoa que aprendeu e tem muito a
aprender ainda e uma das coisas que quer pedir aqui que nessa Casa, e também quer agradecer ao
Presidente Diego por mais que seja oposição, quando pediu para viajar sempre pode. Então, por isso
quer agradecer e desejar sucesso para o Antonio Jardim e que ele possa conta sua pessoa no quer
for preciso, só que essa Casa acha que ainda precisa é respeito, tem que haver respeito, há
divergências sim, idéias diferentes sim, oposição também, mas acima de tudo aqui a comunidade.
Conversando por aí fora a comunidade pede, vamos ter respeito uns com pelos outros, acima de tudo.
Quer deixar uma mensagem também, antes parabenizar que lá o bairro Santo Antonio teve eleição e
agradecer o tempo que seu Valdemar teve a frente. Acha que todos deixam um legado, porque
passam por essas associações, trabalham de graça, se doam, e mais vez diz muito obrigado ao
tempo que seu Valdemar teve e deseja sucesso ao seu Luiz, seu Antenor e toda sua equipe, e se
coloca a disposição, como já falou aquele dia. Mora naquele bairro e está a disposição para ajudar a
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comunidade, porque quem são os merecedores são vocês da comunidade. Também quer deixar uma
mensagem e pedir que todos os cipoenses lembrem quem é o aniversariante no Natal, porque vê e
conversa sempre com sua filha sempre o Natal vem aquele consumismo presente, mas o verdadeiro
significado do Natal, então que todos possam lembrar-se desse aniversariante do Natal, que se não
fosse Ele, com certeza, não estaríamos aqui. Cita que nesse dia de Natal vamos pedir, agradecer a
Deus, por isso quer deixar uma mensagem a todos desse ano, agora que o Ano está se despedindo
vamos esquecer o que não deu certo, perdoar a nós mesmos, o que não ficou por fazer e todas as
promessas que não foram cumpridas, vamos dizer adeus ano velho, feliz ano novo, é o seu desejo e
que todos possam entrar no ano novo com alegria, esperança no coração sem arrependimentos, sem
qualquer sentimento negativo, um ano novo vai começar e é tempo de renovar, recomeçar, e de
tentar, novamente, o que ficou para fazer pode agora ser feito, o que ficou por sonhar deve agora ser
sonhado, vamos fazer desse ano o melhor para nossas vidas, pois apenas depende de cada um, e a
vida é um conjunto de escolhas que cada um faz. Deseja que nesse Natal a luz do amor e da paz
brilhe na sua casa, e que o ano novo traga muitos dias felizes, que Deus abençoe a cada família
cipoense e que possam buscar um pouquinho desse Deus tão bom que nos dá vida todos os dias,
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): Cumprimenta o presidente em exercício,
Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade de Carovi, vice-prefeito e
secretário de Obras Jaques, vereador Dilcione sempre vereador, secretário Giuliano, demais pessoas
que se encontram no Plenário, o Peralta que sempre está aqui representando o deputado Bianchini, e
os ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Em primeiro lugar, quer iniciar agradecendo a Deus
por estar na última sessão do ano com sucesso, com o dever cumprido, com a parceria em conjunto,
de oposição e situação, naquilo que era de melhor para a comunidade. Também quer dizer que hoje é
um dia que está mais feliz porque teve o privilégio de estar junto com todos, aprender mais com
vocês, saber mais com vocês, e o dever maior que era defender a sociedade e o povo. Agradece, de
coração, a cada vereador, cada colega, a sua equipe que esteve com sua pessoa durante esse ano, a
Silvane, o doutor Paulo, Tadielo, Aline, Liane, Gabriel, Bruna, o Matheus e a Graciele, que esse
conjunto, quando iniciou, tiveram que trabalhar seis meses a Bruna e Gabriel e tiveram que sair, e
teve que colocar mais duas pessoas para seguir o trabalho. A todos, muito obrigado de coração, e diz
não ter palavras para agradecer a cada um, e que sozinho não conseguiria fazer nada, mas se tiver
uma equipe qualificada, uma equipe boa, que queira realmente fazer um conjunto para trabalhar em
defesa da comunidade é fácil, é fácil porque tendo amizade, em primeiro lugar, e saber lidar com os
seres humanos, saber tratar as pessoas, saber respeitar é muito importante, principalmente, na vida
do ser humano. Quer dizer a cada um de vocês, comunidade daqui e o pessoal que mais tarde
estarão ouvindo na rádio Cipoense, se não pode atender a todos, ou deixou alguma coisa que não
pode ajudar, pede desculpa. Fala que fez o máximo que pode, para ajudar as pessoas que pode,
porque não é fácil um ano é pouco, mas cada um que está aqui deixou a sua marca, junto com sua
pessoa de Presidente, com sua equipe de trabalho, cada um deixou aqui a sua marca. Quer
agradecer também colegas, comunidade, a sua família, que são pessoas que sempre estiveram
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juntos nas dificuldades, nas coisas boas e, realmente, falando tudo o que aprendeu, desde quando
começou a estudar no Carovi, ser aluno, ser um homem público, ser honesto, saber o que quer da
pessoa e saber trabalhar para as pessoas que realmente precisam e aquelas pessoas que sempre
estiveram junto nas dificuldades, na hora da festa, que tem, às vezes, momentos difíceis na vida, mas
tem saber o que é bom, o que é ruim e saber conviver com as duas coisas para saber e ser pessoa
humana, e saber enfrentar as dificuldades na vida do ser humano. Por isso, diz a todos os colegas
vereadores e comunidade cipoense que só tem duas palavras para dizer a todos: muito obrigado, de
coração a todos, e um feliz Natal e Próspero Ano Novo, com muita saúde, paz e que dois mil e dezoito
seja melhor que dois mil e dezessete. Seu muito obrigado, e abração a todos. 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, a colega vereadora, os
colegas vereadores, o vice-prefeito, secretário de Administração, o presidente e vice-presidente de
Areias, a comunidade de Carovi e os demais que estão aqui, os assessores do deputado Bianchini e
os ouvintes da 87.9. Quer começar fazendo uma reflexão desse ano, falando que sabe que foi um
começo de ano não muito bem, péssimo, esse ano começou com uma perda de duas pessoas
maravilhosas, pessoas queridas que foi o secretário de Agricultura e sua esposa que, infelizmente,
partiram nessa tragédia que aconteceu, e dizer que o seu Alacir está fazendo muita falta para todos,
isso “todo mundo sabe”, ele fez muito, ele foi um líder, ele sempre foi batalhador, foi um guerreiro, e
foi trabalhador. Fala que tem certeza que eles estão ao lado de Deus, olhando para as pessoas aqui e
enviando sabedoria para que seja feito um bom trabalho aqui na Câmara e no município de Capão do
Cipó. Ao colega Antonio diz ter certeza que irá dar continuidade ao trabalho do colega Diego, um
trabalho transparente. Parabeniza o Diego pelo trabalho aqui na Câmara, um trabalho transparente,
diz saber pela economia que foi feita, juntamente com todos os vereadores, porque sobrou dinheiro
para ajudar o povo, o colega passou para comprar aquela máquina. Diz ter certeza que tudo que
senhor fez terás recompensa, e o Antonio também tem certeza que, como Presidente eleito, fará um
trabalho com união com todos os vereadores. Parabeniza o Almeu que estava de aniversário no dia
de ontem, o “Mano”, e desejar tudo de bom e um Feliz Natal para ele e dona Ireni. Parabeniza aos
formandos lá da Escola Roseli Corrêa, que teve o prazer de comemorar com eles ali no Clube
Aliança, os formandos da terceira série. Pede desculpas e diz que do terceiro ano do Carovi, a sua
sobrinha Camila, agradece pelo convite, e o Wiliam Carbolim, e desejar a esses jovens que dêem
valor aos estudos, porque se vocês derem valor aos estudos, tem certeza que terão um futuro
brilhante pela frente. Também nessa semana foi visitar algumas secretarias e dizer que todas as
secretarias, cada uma fez sua parte. Tem certeza que nem tudo saiu como queriam, a verba está
curta como todos sabem, estão sabendo, mas tão fazendo várias coisas em benefício do povo, a
Secretária da Saúde tem certeza que, às vezes, é muito criticada, mas vão lá, conversem com a
secretária, antes era a Vera, agora é a Débora, ela com certeza está fazendo tudo, de coração, por
todos, ela está fazendo e está tentando. Diz que ela até falou que agora veio uma emenda no final do
ano, de duzentos mil reais que ela vai usar para o povo ano que vem. Diz que tem certeza que vão
começar com a Secretaria da Saúde com pé direito, a Secretaria de Obras, fazendo um levantamento
no que viu, que de tudo que pediu e alguns pedidos que foi atendida, não foram todos os pedidos
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atendidos, mas muitos foram pelo secretário de Obras, o Jaques, o seu Cecito como coordenador
começando com a limpeza da cidade, teve Cidade Ativa, tiveram em alguns bairros, foi limpo,
roçadas, desentupimento de bueiros. Então, algumas coisas foram feitas pelo município e tem certeza
que vai ter que melhorar, mas muito foi feito, a Secretaria de Assistência Social tem certeza com
cursos com os grupos, os grupos das crianças, a banda do CRAS, aonde vai apresentar o município
em outro lugar, as da música, o CRAS foi representar muito bem o município esse ano. Parabeniza
mesmo a todas as secretarias, todos os funcionários públicos, deseja tudo de bom, um Feliz Natal a
todos os funcionários públicos, que estão sempre procurando ajudar, melhorar o município. Deseja
um Feliz Natal a todos, um dois mil e dezoito com muitas bênçãos, muita saúde e paz para todos, seu
muito obrigado e até dois mil e dezoito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO
DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras,
munícipes que novamente os honram com suas presenças, em especial aos assessores do Bianchini,
e aos ouvintes da 87.9FM. Começa, senhor Presidente e colega Diego, dizendo que realmente o
senhor teve uma gestão maravilhosa como Presidente desta Casa, Deus abençoou o senhor, os
colegas tiveram compreensão com seu trabalho, foram colegas de verdade, quando se dirigiram ao
trabalho do povo, coisa que sua pessoa em dois mil e quatorze se queixa, porque em dois mil e
quatorze essa Casa foi uma “tempestade”, quando foi Presidente, quem dera tivesse conseguido a
unanimidade de trabalho, igual o senhor fez agora e chegou no final do mandato agradecendo todo
mundo, com respeito, com carinho. Frisa o que é a política, pois até as comissões se desmanchou na
metade de seu mandato, e teve que ocupar os próprios componentes de seu partido, da sua bancada
da UDP, porque eles achando que saindo fora das comissões, os trabalhos da Casa não iriam andar e
assim iria trancar tudo. Mas, como sempre diz, hoje temos que pensar para frente e pensar no
município e, se Deus quiser, colega Antonio Jardim deseja que o senhor eleito Presidente na
Legislatura de dois mil e dezoito, que faça um trabalho voltado para a comunidade, e que aquelas
diárias que senhor gastou quando foi Presidente não volte a gastar de novo, gaste menos um
pouquinho para sobrar mais recurso para o povo, que é isso que a gente prega aqui todo dia. Fala
que vem aqui pedir água para o Passo da Areia, dos quais faz quatro, cinco dias que seu Ildo Jorge
Garcia do Nascimento, não consegue tomar banho direito, toda a família, não sobe água no seu
chuveiro e por isso pede encarecidamente que resolva o problema não só dele, porque tem mais
morador. Diz que cita o nome desse senhor porque ele pediu para que fossem lá olhar. Sobre a
estrada do Rincão dos Palharini, depois do seu Edson chegou até Edson e do Edson para baixo as
patrolas não foram e está em péssimas condições e pediram que dessem uma patrolada. Diz que dois
mil e dezessete tem que sempre olhar para frente e agradecer a Deus pela saúde, pela saúde dos
familiares, de todos os amigos, vizinhos, e pedir sempre dias melhores em dois mil e dezoito bem
melhor que dois mil e dezessete, principalmente nas perdas que tiveram no município, foram
inúmeras perdas, que deixaram tristeza para a sociedade. Pede ao Executivo municipal que olhe com
carinho aos universitários que buscam melhores condições de vida para eles, para seus familiares e
um futuro melhor para eles próprios, que se tiverem condições de auxiliar no transporte escolar no
ano que vem para esses universitários, principalmente para aqueles que têm menos condições, que
olhem com carinho essa possibilidade de, pelo menos o transporte escolar, que possam isentar eles
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desse transporte e faça um laudo social para os que são mais carentes e que precisam esse apoio do
Executivo. Deseja Feliz Natal a todas as famílias e um próspero ano novo, e que também o bairro
Santo Antonio seja iluminado com a nova diretoria que assumiu quinta-feira, da eleição que teve uma
chapa só, unanimidade na eleição, todos seu Luiz “da Real”, Presidente, e que todos da diretoria,
juntamente com a comunidade, possam dar o melhor de si para o melhor para o bairro. Diz esperar
que esse orçamento de dois mil e dezoito, é uma expectativa que o povo cipoense tem que se vê
nessa Casa para dois mil e dezessete todo tempo, mas dois mil e dezessete está encerrando, então o
orçamento de dois mil e dezoito seja para ajudar a comunidade de Capão do Cipó, seu muito
obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE
(PDT): Saúda o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessores do Bianchini, demais
público presente, seu boa noite a todos. Começa dando parabéns ao colega Antonio que está
assumindo, e que faça uma boa administração, conforme o colega Diego fez, e se tiver como
melhorar, tem que melhorar, mas que siga o exemplo que o colega Diego fez. Deseja um Feliz Natal a
todos, um Ano Novo repleto de amor e felicidade a todos, que merecem. Cita que tivemos um ano
sofrido, o pessoal sofreu bastante coisa, tormentas. Pede que em dois mil e dezoito seja bem melhor.
Diz que não queria falar nessa Casa, mas sendo com respeito, pois foi levantado daqui, o qual pediu
uma declaração sobre uma possível viagem que esse cidadão fazia, há seis meses, com carro
público, indo até Cruz Alta, e esse cidadão veio tentar lhe denegrir a imagem, essa semana, o qual
usou seu nome, não seu nome, mas seu carro, pois, justamente era o seu carro. Diz que não tem
como negar e não nega, mas não era sua pessoa, era sua esposa que corria com o filho para o Posto
de Saúde, e essa pessoa colocou no face que o carro de um vereador atropelava um cachorro e fugiu
do local. Diz que dali meia hora estava sabendo. Diz não usar o face, pois não gosta de coisas de
face, pois muitas coisas colocam, simplesmente, por que vem na boca e essa pessoa fala. Diz saber
que esse cidadão pende para o lado do mal, ele não pende para o lado bom, e ele não sabe o que é
que dói em uma pessoa, quando fez o que ele quis fazer consigo. Frisa que sua justiça é Deus, e isso
é só a justiça de Deus para resolver. Destaca que ele chegou falar que tinha fugido do local, e não foi
verdade, pois a mulher nem viu, só viu que bateu, saiu dois cachorros no meio da rua, ela não tinha
como largar para o barranco, como tem na frente da casa do cidadão, as câmeras mostraram, aonde
um dos cachorros voltou e o outro pechou, pegou no carro, mas tudo bem. Diz que foi outra senhora
lá, que chegou a pouco tempo no município, compartilhar no face dele, dizendo que esse vereador, de
repente, cruzava por cima de um ser humano e não prestava socorro. Pede que Deus veja isso por
sua pessoa, pois não é verdade e, de repente, essa pessoa tenha problema com justiça. Diz não ter,
“é limpo”, se Deus quiser nunca irá ter, e essa pessoa tem. Frisa que são pessoas que chegaram
para, ao certo, fazer o mal. Não espera mais nada, até espera que o Executivo ficou, até o colega
Antonio, naquela época, lhe disse que iria ver se era correto ou não ir nesse carro lá, e foi por isso
que ele fez esse tipo de denúncia. Pede que o Executivo chegue nessa Casa aqui e diga se poderia
ou não ir com esse carro, como foram duas semanas. Diz que nunca foi divulgado isso, simplesmente
foi abafado e tem muita coisa que está acontecendo isso aí, e a partir do ano que vem espera que não
aconteça. Espera que as coisas aconteçam, de verdade, que façam e não fiquem em promessa, como
tem muitas coisas ficando. Diz que isso é chato, assim como o colega Tiago Tisott estava falando,
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pois os vereadores querem fazer, mas o prefeito e o vice têm que dar aquela cobertura e ajudar. Diz
não adiantar querer fazer, como tentou fazer projeto na Casa e, simplesmente, ouviu que não. Espera
que o ano que vem essa Casa seja mudado, que consigam fazer projeto e que venha dar resultado
para o município e para o pessoal que precisa, pois até hoje os projetos que viu são só para cumprir
folha de pagamento, o demais nada. Ressalta que só foi projeto para colocar mais um e mais outro, e
espera que mude mesmo, mude bastante, pois tem bastante coisa errada e espera essa mudança.
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP):
Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, viceprefeito, secretários, assessores do deputado Bianchini e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos.
Quer agradecer por este ano a parceria e o companheirismo que o presidente teve junto a eles, pela
gestão transparente e dedicada ao povo de Capão do Cipó. Deseja sucesso ao novo presidente,
vereador Antonio, que pode contar com este vereador no que for de melhor para Capão do Cipó, pois
estão aí para trabalhar para o povo, que merece. Frisa que conte com este vereador, no que for
preciso para auxiliá-lo para a melhora de Capão do Cipó. Faz convite da associação de moradores do
Carovi, juntamente com o CPM da escola Macedo Beltrão, convidando todas as crianças da
comunidade para a chegada do Papai Noel, amanhã, dia vinte de dezembro, a partir das dezoito e
trinta, aquela festa para as crianças da comunidade, onde a associação de moradores e o CPM estão
trabalhando unidos, este ano, para fazer o melhor para nossas crianças, que são o futuro do
município. Diz sabermos que a escola trabalha em favor das crianças, e a comunidade também tem
que trabalhar em favor do futuro que o nosso município precisa. Convida os colegas que possam
participar, amanhã, ir lá ver o evento, vai ser realizado a partir das dezoito e trinta, com a chegada do
Papai Noel e distribuição de cestinha para todas as crianças. Fica o convite aos moradores do Carovi
e arredores. Diz que este ano, para si, é um ano atípico, pois iniciou uma nova função, mas quer
agradecer ao povo que o conduziu aqui, até hoje, o ajudou fazer o trabalho, sem ajuda do povo não
vai a lugar algum, mesmo depois de eleito, não podem abandonar o povo, pois trabalham através da
reivindicação do povo, é o que os fortalece, os cresce para chegar até essa tribuna e fazer os
pedidos. Agradece aos colegas pelo companheirismo, pela dedicação que tiveram, durante este ano,
para trabalhar por Capão do Cipó, pois o objetivo, quando se elegeram, é o município, é o povo que
merece o melhor de uma administração. Cita que uma administração, para fazer o melhor, tem que ter
companheiros, tem que ter amigos, tem que ter família. Agradece a sua família, principalmente, e a
sua comunidade, pois este ano, primeiro ano de mandato, trabalhou em prol de sua comunidade.
Pode dizer que não visitou nenhuma comunidade, além do Carovi, pois se dedicou a aprender, esse
primeiro ano. Diz que para chegar a uma comunidade precisam saber o que pode e não pode fazer, e
este ano dedicou para aprender e trabalhar pela sua comunidade. Cita que no próximo ano se coloca
a disposição de todas as comunidades. Quer trabalhar junto com os presidentes das associações de
moradores, junto com a comunidade de todo o Capão do Cipó, pois foi eleito por Capão do Cipó e
Capão do Cipó merece respeito. Então, deseja um Feliz Ano Novo a todos e diz que este recesso que
vem aí não é férias que estão tirando, pois vereador não tira férias, pelo menos não tira férias, é um
recesso de sessões aqui, mas este vereador continua a disposição da comunidade durante todos os
dias do ano e nesse final de ano também. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO

0536

OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, PP: Saúda a todos os funcionários públicos que fizeram um
trabalho neste ano, e fala que é um exemplo de trabalho para toda a comunidade, que se dedicaram
para que o município estivesse onde está hoje, desde o começo até hoje. Diz que o funcionário
público merece todos os elogios desta Casa, merece o apoio desta Casa, e que é onde tudo começa,
no funcionário público. Cita os secretários que lhe deram apoio também na Secretaria de Agricultura,
os seus funcionários, onde conseguiu alcançar seus objetivos como secretário. Comenta que quer
dizer mais uma vez ao povo cipoense que como vereador está a disposição de todos, que não teve
tempo de visitar as comunidades como um vereador deveria, porque estava de secretário. Ressalta
que este ano certamente estará visitando as comunidades, conversando com o povo, trazendo as
reivindicações do povo para esta Casa, e como o mesmo disse, têm que trazer as reivindicações, mas
elas têm de serem feitas, e isso não depende só deles, precisam dos funcionários, precisam dos
secretários, mas, principalmente do prefeito e vice-prefeito para que isso aconteça. Deseja um Feliz
Ano Novo a sua família que o apoiou este ano de dificuldades e muito trabalho, onde perderam um
grande amigo e uma grande amiga que tinham, e que, certamente, se emociona porque está aqui hoje
graças a tal, que foi a sua casa várias vezes e lhe deu apoio, citando o finado Alacir e a finada Dete, e
diz que nada merecedor que reconhecer isso, e que reconheceu e vai continuar reconhecendo
enquanto estiver nesta Casa, enquanto estiver aí fora, pois graças a eles e a comunidade está aqui
hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO,
Líder de Bancada, PMDB: Pede desculpas porque não era o seu Valdemar, era o seu Nelson Vielmo
o presidente, e a mesma errou ao falar, só que agradece ao seu Valdemar que quando precisava das
coisas do clube, o mesmo sempre esteve à disposição e sua família, e deixa o seu reconhecimento ao
Nelson Vielmo e também ao seu Valdemar. Comenta sobre uma sugestão que a mesma falou a
semana passada, e volta a falar ao novo presidente, para que esse ano de 2018 seja feita a
descentralização da Câmara de Vereadores, e diz que isso é uma reivindicação das pessoas das
comunidades, e que aonde tem andado, muitos não têm carro para vir, e muitos os escutam, mas
queriam os ter na comunidade até mesmo para conversar, e cita o Presidente Antonio para que veja
com carinho para descentralizar no ano de 2018. Fala que não poderia deixar de agradecer a sua
família, que foi incansável este ano, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, e ressalta
que sempre teve o apoio de sua família, do seu pai e sua mãe, incansáveis, seu esposo. Agradece de
coração e deseja muita saúde aos mesmos e um ano cheio de realizações a sua família. Agradece a
todos os funcionários da câmara, em nome da Silvane e todos os demais, e diz que sempre que
precisa da bancada do PMDB teve a disposição, o seu muito obrigado e que Deus possa abençoar a
todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder
de Partido, PDT: Cita o secretário de Obras que se encontra, e pede que faça a peça e que faça a
limpeza da rua, como sua colega Ionara citou, e diz que é a rua de baixo, a última rua da vila, e que
faz mais de vinte dias que foi cortado o galho e está lá. Ressalta que já foi pedido e não foi tirado.
Comenta que o pessoal lhe ligou desde cedo pedindo que faça, perto da entrada da casa do seu
Neomir Alcântara. Fala que estava olhando a casinha na praça, e que está ficando bonita, e que é
uma obra de arte muito bonita, e pede ao Executivo que cuide com carinho aquilo ali, que não faça
como a outra que sumiu e que não se sabe para onde levaram. Diz que não adianta pegar e jogar um
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dinheiro ali, um dinheiro público, e depois tirar de novo. Ressalta que é uma coisa que tem que ser
zelada, que dê para o ano que vem ou para quem sabe quantos anos ali. Pede novamente que cuide,
porque o dinheiro não dá para esparramar e depois não junta mais. Comenta que lembra que foi feito
em outra administração do próprio Froner, onde foi colocada uma casa e depois não se sabe onde
está, e que não sabe que fim deu, mas foi tirada e ninguém falou para onde foi. Reforça o pedido para
que cuide isso aí. 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: Agradece aos
funcionários desta Casa, o seu muito obrigado pelo apoio que tiveram esse ano. Agradece a Deus, a
sua família, amigos que lhe apoiaram este ano nesta caminhada que percorre, o seu muito obrigado.
Comenta que tinha esquecido e diz ao pessoal que estamos com um problema de água em quase
todo o município, e pede ao Executivo e as próprias pessoas, que sejam conscientes para que não
abasteçam o dosador com água potável, e ressalta que ontem à noite estavam abastecendo dosador
dentro da cidade, e pede, por favor, para ter cuidado com isso, pois a água potável é o nosso bem
maior. Pede, encarecidamente, que o Executivo fiscalize, e que o pessoal tenha consciência da
necessidade de não fazer esse tipo de coisa. Deseja mais um Feliz Natal, um Ano Novo a todos, e
até o ano que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO,
Líder de Bancada, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ANTONIO
CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Agradece todo povo cipoense, os seus colegas vereadores,
onde trabalharam por este ano aí. Agradece pela presença dos representantes do Deputado
Bianchini, e pede que leve um abraço ao mesmo. Agradece a administração municipal que vos
ajudaram naquilo que fizeram pelo interior. Agradece a Deus, a sua família, sua comunidade, o seu
irmão mais velho, Luiz Gonzaga, também, que se associou ao mesmo nesse pleito que passou, e
ressalta que tem um privilégio muito grande lá de sua comunidade do Entre Rios, e toda comunidade
do Capão do Cipó. Comenta que gostaria de dizer aqui, e que não gostaria de levar hoje e não
explicar nada, e que gostaria de explicar ao vereador Jairo, sobre todos os discursos do mesmo nesta
Casa, ele menciona as diárias. Fala que se essas diárias fossem ilegais, o Tribunal de Contas o teria
lhe apontado. Ressalta que trará ao mesmo todos os certificados de sua participação nos cursos de
aprendizado, e que talvez não foi o que o mesmo fez, porque se o mesmo tivesse ido a vários cursos,
UVERGS ou outros cursos em Porto Alegre, o mesmo talvez estivesse respeitando mais os seus
colegas vereadores. Comenta que é isso que gostaria de lhe dizer, e que trará aqui todo certificado, e
diz que ficará a sua disposição na Mesa da Câmara de Vereadores. Ressalta que não gostaria de lhe
dizer isso, profundamente não gostaria, mas que infelizmente tem de lhe explicar, porque a
comunidade pode pensar que esse dinheiro foi para o seu bolso, mas que foi para buscar
conhecimento e aprendizado para que pudesse trabalhar pelo povo do Capão do Cipó, e que se o
mesmo fizesse isso, talvez fosse um exemplo de vereador ao Capão do Cipó. Deseja um feliz 2018 a
todos, um grande abraço e, se Deus quiser, 2018 estará aqui, com sua bancada, com o seu vicepresidente Tiago Tisott, o seu primeiro secretário Olmiro Brum e a segunda secretária Ionara
Nascimento. 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. 084/2017, da
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, solicitando empréstimo Plenário, às
9h do dia 20 de dezembro, para reunião de elaboração do calendário de eventos 2018. OF. GAB.
165/2017, do Gabinete do Prefeito, convidando vereadores e servidores da Câmara, para festa de
Natal, dia 22 de dezembro, na Praça Rubem Lang, a partir das 16h. OF. 003/2017, da Bancada do
Partido Progressista, indicando o vereador Tiago Olímpio Tisott como Líder de Bancada para o ano de
2017. Após o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade.
Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da
presente Sessão Legislativa do ano de 2017, aprovada a ata da sessão de hoje e informa que os
trabalhos legislativos ordinários retornam em 06/02/2018. Nada mais havendo a constar lavro a
presente Ata que será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa.
Capão do Cipó, 19 de dezembro de 2017.
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