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ATA N° 02 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 03 (três) dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 18:00 horas, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para a primeira 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 01/2017, da Sessão Solene do dia 1º/01/2017. Após, o 

Senhor Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 

05 minutos. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz presente, servidores públicos 

municipais, ex-vereadores dessa Casa, secretário e sempre vereador Alacir Dessoe, o querido e 

amigo e sempre vereador, mas hoje vice-prefeito, Jaques Freitas Garcia, sua queria e amiga 

vereadora que irá deixar saudade, sempre vereadora Marilene Margutti. Cumprimenta aos senhores e 

senhoras, imprensa que os visita e que estão os fotografando pela primeira vez. Cumprimenta o 

doutor Paulo genro, assessor jurídico desta Casa, excelente trabalho prestado aqui junto a Câmara de 

Vereadores. Não poderia deixar de cumprimentar a queria e amiga, sempre competente Silvane, que 

faz um trabalho exemplar na Casa. Cita a Aline que está gravando a primeira sessão do ano, z qual 

diz ser uma pena que não irá ser transmitida pela nossa rádio Cipoense, motivo alguns contatos que 

ainda faltou. Se Deus quiser diz que em breve será transmitida ao povo cipoense. Cumprimenta  ex-

vice-prefeito do município, senhor Anselmo Cardoso, demais servidores da Casa. Diz a todos que, em 

primeiro lugar, do fundo do seu coração quer agradecer a Deus pela oportunidade e a coragem que 

lhe deu para que trilhasse novamente aos caminhos do Capão do Cipó, para que retornasse a essa 

Casa. Agradece ao povo cipoense, aos amigos e amigas que gostariam que retornasse a essa Casa, 

a qual está e quer cumprir o seu trabalho de quatro anos, honrando seu partido Progressista e o povo 

cipoense, pois foi graças ao povo que veio novamente representá-los aqui. Diz aos amigos que os 

colegas novos estão emocionados, mas irão aprender aqui, pois ninguém nasce sabendo. Também 

chegou aqui sem saber nada, mas, graças ao povo e aos colegas todos o ajudaram. Fala que 

tomaram posse no dia primeiro de janeiro, consequente a sua bancada com cinco vereadores, prefeito 

e vice-prefeito, onde irão fazer o melhor que puder para o povo cipoense. Diz que isso não é 

promessa e sim um dever que irão ter que cumprir com o povo cipoense, respeitando o eleitor e a 

sociedade cipoense, para poder ter um bom trabalho e uma boa resposta, através do trabalho e 

competência de cada um. Quer contar com o apoio de todos os colegas. Fala que das coisas 

fundamentais que quer na Casa e que nessa Tribuna, e pede a seus colegas, tanto de sua bancada 

quanto da oposição, que parem com aquele desabafo, aquele problema que viram na rua, aquela 

fofoca de rua e querer desabafar aqui. Diz que irá ser líder de governo, já foi comunicado, certamente 

irá trabalhar em defesa do Executivo, mas aquilo que estiver correto e competente, diz ao vice-
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prefeito. Jamais estará aqui nessa Casa, como diria uma ex-vereadora: “Tapando o sol com a 

peneira” diz que isso não fará, pois seu compromisso é com o povo do capão do Cipó, com o qual tem 

compromisso. Lembra que ficou quatro anos fora dessa Casa, mas sempre foi o mesmo Antonio, na 

rua, no clube, na estrada, na poeira, no barro, sempre humilde e com humildade chegou aqui e quer 

trabalhar em favor do povo de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADORA 

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

vereadora, colegas vereadores, servidores públicos, comunidade que se faz presente, ex-vereadores. 

Cumprimentando a Marilene cumprimenta aos demais e o ex-vice-prefeito, senhor Anselmo Cardoso. 

Diz ser hoje um dia muito especial, onde os sonhos tornam-se realidade e, de agora em diante, 

marcham juntos em uma nova missão, a missão que cada um dos cipoenses depositou nas urnas, dia 

dois de outubro de dois mil e dezesseis, a serem sua voz e seus defensores nos interesses da 

coletividade. Quer, nesse momento tão especial de sua vida, pedir permissão a cada um, em especial 

votos de agradecimento a Deus, em primeiro lugar; a seu esposo, que a acompanhou nos quarenta e 

cinco dias, incansável e à sua família, que lhe deu apoio total para que chegasse até aqui e foram 

seus pilares nessa caminhada. Agradece seus amigos que, juntamente a si, sempre com palavras de 

apoio e carinho, foram, sem dúvida, a importância e serão nesse novo projeto. Enfim, e de modo todo 

especial, a todos os que votaram em sua pessoa e, também, os que não votaram, mas que torceram 

e desejaram o seu sucesso, pois essa vitória diz não ser sua, e sim é de todos vocês, se não fosse 

vocês, diz que não teria chegado até aqui, pois foi quem confiou e acreditou em sua pessoa e lhe deu 

trezentos e quarenta e três votos, a fazendo assim a vereadora mais votada da história política de 

Capão do Cipó. Nessa nova missão, ao qual o povo a confiou, quer dizer a cada um de seus colegas 

vereadores, que veio aqui para somar e compartilhar com os mesmos na busca do progresso e do 

desenvolvimento e que sejam defensores dos interesses do povo, sempre. Tenham a certeza, diz aos 

caros eleitores, que irá respeitar todos os preceitos impostos por esse cargo, acima de tudo fará o 

possível para representá-los. Por fim, não se esquece das atribuições básicas de um vereador: 

legislar e fiscalizar. Seu muito obrigado a todos e se coloca a disposição de toda comunidade 

cipoense. Diz ao Jaques, que se faz presente, que o que for bom para o município e que vier até essa 

Casa para votar, de projeto bom, será parceira, agora o que não for sabe que não, e sempre fazendo 

o melhor pela comunidade, que são os merecedores do seu melhor. Pede que cobrem o que tiver que 

cobrar, e está aqui aquela mesma Carine que conheceram na Secretaria de Saúde, está aqui, 

também, para trabalhar por todos, independente de siglas partidárias. Às vezes acha que é difícil, pois 

têm que defender, mas sempre tentando a verdade. Seu muito obrigado. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente para fazer uso 

da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o Presidente, 

colegas da Mesa, secretária da Casa, colegas vereadoras e vereadores, povo cipoense, ex-colegas 

vereadores Alacir e Margutti, ex-vereador e hoje vice-prefeito Jaques Freitas Garcia, ex-vice-prefeito 

Anselmo Cardoso, novos secretários da administração, demais amigos que se encontram no plenário 

e o presidente do Sindicato dos colegas funcionários públicos, senhor Giovani Diedrich e o pessoal 

que está fazendo a gravação da sessão, e os novos colegas Aline, Liane e futuramente a amiga 

Bruna, que irá fazer parte em conjunto ao trabalho nessa Casa. Em primeiro lugar agradece a Deus, 
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aos seus amigos, amigas, a juventude cipoense, pelo apoio por mais quatro anos que estará aqui 

para defender o interesse da comunidade, junto com os colegas vereadores, trabalhar, fazer uma 

união para o crescimento do Capão do Cipó. Diz ao colega Jaques, hoje vice-prefeito, aos 

funcionários públicos, aos amigos e amigas que, mais uma vez está aqui hoje como vereador e 

presidente dessa Casa, juntamente com os colegas. Agradece ao seu Partido Progressista e a todos 

os amigos que, mais uma vez, deram a confiança, de um jeito ou de outro, e pudesse estar aqui e 

representar mais uma vez a sua comunidade. Diz ter saído do colégio Macedo Beltrão do Nascimento 

quando tinha dezoito anos e entrou na política, a qual diz ser um tempo em que tudo que se aprende 

é para o melhor, jamais o contrário, pois se faz amizades, visita as pessoas nas comunidades, vai 

tomar aquele chimarrão e buscar o que a comunidade está precisando para levar até o Executivo para 

terem o melhor no seu dia a dia. De sua parte só agradece a todos pelo apoio e carinho, pois nasceu 

e vive aqui e todo mundo se conhece. Diz estar disponível para o que precisar. Fala ao seu prefeito 

Froner, ao seu partido PP, aos seus colegas do partido do PT, que o que precisar e for de interesse 

da comunidade e para ajudar o Capão do Cipó, para defender o município, podem contar. Irá fiscalizar 

como sempre fiscalizou todo o secretariado, todos os funcionários, os quais sempre fizeram um ótimo 

trabalho e, com certeza, irão continuar fazendo e terão seu braço direito, sempre os defendendo. 

Ressalta que será sempre Diego Nascimento, nunca irá mudar, pois é uma pessoa humilde, conhece 

todo mundo e todos o conhecem. Coloca-se a disposição nessa Casa e o eu estiver no Regimento 

Interno e na Lei Orgânica do Município, irá entrar e fazer pelo certo, jamais o contrário. Diz ser 

transparente, não tem nada a esconder e todos se conhecem. Quer transparência nessa Casa e, com 

certeza, os colegas vereadores irão ter essa Casa com união para o Capão do Cipó. De sua pessoa o 

que os colegas precisar e a comunidade estará sempre a disposição. Agradece e devolve a palavra à 

mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 

NASCIMENTO FERREIRA (PP): Primeiramente agradece a Deus por estar aqui. Cumprimenta de 

antemão o vice-prefeito Jaques Garcia, os colegas vereadores, sua colega Carini, todos os servidores 

públicos, seus colegas, que estão aqui, o ex-vice-prefeito Anselmo Cardoso. Deseja a todos um ano 

de dois mil e dezessete com muita saúde, paz e realizações. Agradece a todos os companheiros 

Progressistas que se juntaram nessa campanha. Através do vice Jaques agradece aos companheiros 

do PT. Agradece a sua família, aos seus amigos que se juntaram a sua pessoa nessa caminhada, 

sempre com palavras de apoio. Agradece, também, de modo muito especial a todos que lhe deram o 

voto de confiança, aos quais diz que honrará cada voto com seriedade e compromisso. Diz aos seus 

colegas vereadores que está para somar e compartilhar em busca de desenvolvimento para nossa 

cidade. Buscará sempre, com cada um dos colegas, solução para os problemas existentes e não 

tenham dúvida disso. Mesmo sendo da base governista jamais fechará os olhos e deixará de defender 

os interesses da população, mas, também, não tenham dúvidas que estará sempre ao lado do prefeito 

Froner, pois é um governo transparente, sempre com maturidade política, dignidade e lealdade, e 

estará sempre a sua disposição. Tem certeza que estão aqui todos com o mesmo ideal e objetivo, de 

defender a necessidade dos munícipes. Ao presidente dessa Casa, Diego Nascimento, deseja 

sucesso em sua administração, e sempre estará a disposição para fazer o melhor. Ao refeito Froner e 

o vice Jaques, deseja sucesso e uma boa gesta, e que Deus abençoe os mesmos e seus familiares. 
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Aos secretários, demais CCs e estagiários quer desejar um bom trabalho e que consigam, juntos, 

fazer Capão do Cipó crescer ainda mais, juntamente com funcionários já do quadro. Finalizando, a 

palavra mais nobre que vem em sua mente é gratidão. Agradece ao povo cipoense por receber em 

suas residências e pela confiança depositada. Aos seus colegas, que possam ter a honra e a 

responsabilidade desse compromisso que estão assumindo. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Inicialmente cumprimenta ao senhor presidente 

da Casa, Diego Nascimento, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram suas 

presenças, em especial, ao vice-prefeito, Jaques Garcia, e do nosso ex-vice-prefeito Anselmo 

Cardoso, funcionários municipais da Casa. Diz ser um dia especial para todos hoje, a dois 

dias de uma nova administração aqui entrando, na primeira sessão de dois mil e dezessete, 

já no seu terceiro mandato, que todos os que estão aqui são capazes, seus colegas, e vocês 

que estão aí, tanto é que tinha colegas hoje aqui na Casa, vinham assistir as sessões, muitas 

vezes dizia: tu podes ser um candidato, um vereador, a exemplo o seu Miro, hoje é um 

vereador eleito, ninguém esperava que o “Manjolo” hoje estivesse sentado na cadeira da 

câmara, como vereador, a Carini quando se candidatou “todo mundo” sabia, e era uma 

aposta em cima da outra, que seria a vereadora mais bem votada, deu no que deu. Então 

assim, acha que depende de nós, das pessoas acreditarem no seu eu, na sua pessoa, todos 

nós somos capazes, temos capacidade, temos visões para frente, queremos atingir algum 

objetivo, depende de cada um, ajudamos emancipar Capão do Cipó. Na primeira eleição foi 

candidato, acreditou que poderia se eleger e fez trinta e seis votos, segunda eleição, disse 

que reconstituiu uma caminhada, foi secretário, um ano e pouco de Agricultura, depois de 

novo na segunda gestão do seu Serafim, quase todo tempo secretário de Assistência Social, 

não por isso, dizer que vai assumir cargos irá conquistar votos, o cargo que assume de 

vereador como eleito aqui na Casa, primeira vez, não acredita que fosse do seu trabalho 

como secretário. Diz que tudo depende do atendimento, você que é funcionário público, que 

está assumindo poder público, para a comunidade cipoense isso vale muito, o atendimento 

para o público cipoense. Pecou a administração passada, do Serafim, pecou, administração 

do Froner que passou pecou, mas vamos pedir que agora todo mundo já sabe como é, não 

peque mais, trate bem o povo, que o povo é quem os colocou aqui, o povo é quem dá os 

recursos para  administrar Capão do Cipó, se  hoje temos uma patrola, um automóvel, um 

veículo, uma ambulância, um trator trabalhando para os agricultores, é recurso do povo, e 

tem que retornar para o povo. Está aqui, juntamente com o “Manjolo” da bancada do PDT, 

para continuar administrar Capão do Cipó, e não pode deixar de registrar a presença do vice- 

prefeito, que foi peça fundamental dentro do partido do PDT, desde que ele ingressou até ele 

aceitar a ser candidato a vice, para alguém ou para alguns, vocês sabem que ninguém é nota 

de cem para todos gostar, mas o Anselmo Cardoso, como disse aqui em diversas vezes, 

ainda vai ficar na história de Capão do Cipó como sendo o melhor vice-prefeito de Capão do 



 07

Cipó, o homem levantava cinco horas da manhã e seis horas já estava na estrada, chegava 

na prefeitura era o primeiro e o último a sair, então não tinha hora para atender, tudo aquilo 

que o prefeito não conseguia  fazer, ele era chamado para atender. Parabeniza o Anselmo 

pela sua administração, parabeniza o Meneghini pela sua administração, parabeniza a 

comunidade que teve um vice-prefeito e um prefeito da UDP, Meneghini e Anselmo. Diz a 

seus Ccs muito obrigado por terem participado junto a sua administração. Agradece e devolve 

a palavra à mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores e vereadoras, ex-vice-prefeito, o atual vice-prefeito Jaques e 

todos os ex-vereadores. Em primeiro lugar agradece a Deus por estar nesta Casa. Em 

segundo lugar agradece a todos aqueles que em sua pessoa confiaram, pois sem o povo 

ninguém chega “lá”. Diz que isso todos sabem e que a união faz a força. Agradece também a 

todos que gostariam de votar em sua pessoa, mas pela grande quantidade de colegas 

candidatos e todos eram merecedores, todos tinham suas razões. Agradece a todos, de 

coração, por terem o conduzido até a esta Casa. Agradece a todas as críticas “jogadas a sua 

pessoa”, o que só lhe deu forças. Diz que esteve na câmara há duas sessões passadas, e o 

Jaques disse que as pessoas falavam que não teria nem trinta votos, e hoje está eleito, e que 

isso só lhe deu forças. Diz que a crítica tem que saber a hora de ser feita, pois não leva a 

lugar nenhum. Pede a todos, de coração, para que façam um grupo que batalhe de verdade, 

pois não deixará de falar, porque as pessoas pediram. Ressalta que no rádio tinha muito 

corte, e para que fique de exemplo, pede desculpa, mas diz que os colegas foram cobrados 

assim como ele, e espera união de todos. Pede a todos os secretários, ao Jaques que se 

encontra, que todas as pessoas sejam tratadas com carinho, pois sem o povo não são 

ninguém. Diz que a Secretaria da Saúde é das mais importantes, que mais chama atenção e 

pode chegar pessoas para reclamar, pede para que olhem com carinho e atenção a todos, 

pois é um município pequeno, porém muito valorizado, que merece respeito, pela grandeza 

de Capão do Cipó. Diz se orgulhar de poder chegar até esta Casa, com a ajuda de seus 

companheiros. Diz que só resta agradecer, e devagar chegarão lá, diz que são novos e não 

irão se “alongar”. Pede desculpas por alguma falha. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

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

colegas vereadores, vereadoras, comunidade que assiste hoje, ex-vereadores presentes 

nesta Casa, vice-prefeito que se faz presente, também os vereadores, ex-vice-prefeito 

Anselmo Cardoso, seu boa noite a todos. Em primeiro lugar, hoje é um dia atípico para si, 

porque até hoje falar não é seu forte, o que sabe mesmo é trabalhar, falar sabe muito pouco, 

mas fará o possível. Agradece a Deus, em primeiro lugar, por essa vitória alcançada, porque 

foi Ele que lhe colocou aqui. Quer agradecer aos companheiros que lhe ajudaram nessa 

caminhada, a sua família que lhe deu força quando tomou essa decisão, eles lhe apoiaram a 

ser candidato a vereador. Sempre, como disse o seu colega Jairo quando o convidava para 
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ser candidato, sempre dizia que não, mas quando Deus aprova o trabalho, tem que se 

cumprir o que Deus manda, então por isso está aqui. Foi eleito graças ao apoio de cada um, 

agradece também de uma forma especial aos candidatos que concorreram pelo seu partido, 

e também pelo partido do PT, que sem eles não haviam chegado aqui só com os votos deles, 

somados puderam ocupar esse lugar na tribuna hoje, foi com apoio deles também porque 

eles de uma forma ou de outra colaboraram para que mantivesse essa votação suficiente 

para chegar aqui, foi com os votos deles que os ajudaram. Então seu muito obrigado e o seu 

reconhecimento fica nesta tribuna a todos que concorreram. Também agradece ao 

Presidente do sindicato dos funcionários municipais, colocando-se a disposição de toda a 

comunidade de Capão do Cipó. Agora eleito, a partir desse dia de hoje seu partido é Capão 

do Cipó, está aqui para trabalhar para todos. Sempre será aquele mesmo que foi até dia de 

hoje, nada vai mudar em sua vida, o que apenas irá mudar é um compromisso maior. Diz ao 

colega Jaques que o mesmo vai ser cobrado bastante, porque os lavoureiros ocupam muito 

as estradas, então colega Jaques pode ter a certeza que será cobrado bastante do Senhor. 

Coloca-se a disposição de todos da administração municipal de Capão do Cipó, aquilo que 

for de bem para Capão do Cipó será parceiro em apoiar, também se coloca a disposição de 

qualquer um que precisar de sua pessoa, estará à disposição no mesmo lugar de sempre. 

Agradece a oportunidade, seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor 

Presidente, vereadores e vereadoras, funcionários desta Casa, munícipes que se fazem 

presentes, vice-prefeito Jaques, ex-vice-prefeito Anselmo, presidente do Sindicato Giovani, 

colegas funcionários da prefeitura, secretário Alacir, seu boa noite. Primeiramente é uma 

grande honra estar aqui representando o povo cipoense. Gostaria de agradecer a Deus pela 

oportunidade, agradecer sua família que quando resolveu enfrentar essa caminhada lhe deu 

apoio, e a comunidade de todos os cantos onde foi bem recebido por todos, e que veio com 

esse trabalho trazê-lo até aqui, seu muito obrigado. Deseja a todo povo cipoense um feliz 

dois mil e dezessete, com muita paz, saúde e prosperidade. Ao presidente parabeniza-o pela 

sua eleição na diretoria e demais integrantes. Ao Jaques e seu Osvaldo, pela eleição os 

parabeniza, irá estar aqui, juntamente com a Carini, da bancada do PMDB, para cobrar e 

fiscalizar. Espera que façam um bom trabalho e parabeniza-os pela iniciativa de ter colocado 

alguns colegas funcionários na chefia de algumas secretarias, pois foi uma iniciativa que 

sempre pensava em fazer, e os parabeniza. Sempre estará à disposição colocando seu nome 

para somar junto com vocês, e tudo que for bom para o município de Capão do Cipó pode 

contar com seu apoio como munícipe, funcionário público e como vereador. Seu muito 

obrigado e devolve a palavra à Mesa. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR TIAGO 

OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, 

comunidade que se faz presente aqui, as pessoas que trabalham nessa Casa, aos ex-colegas 
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vereadores Alacir Dessoe e Marilene Margutti, o vice-prefeito Jaques Garcia, o ex-vice-prefeito 

Anselmo Cardoso, o presidente do Sindicato, funcionários públicos, a todos seu boa noite e sejam 

bem vindos a essa Casa. Como não poderia ser diferente, começa agradecendo a Deus, à sua família 

que se faz aqui presente, aos seus eleitores, que o colocaram aqui nessa casa e a todos aquele povo 

que torceu por sua pessoa e estavam juntos na caminhada, lado a lado da comunidade. Agradece ao 

seu Partido Progressista, em nome do Jaques, vice-prefeito, agradece ao PT, que esteve junto nessa 

caminhada, e assim vai começando os trabalhos na Casa. Está aqui hoje com um novo pensamento, 

novas ideias, de guri novo, de juventude, para colaborar com seus companheiros, ajudar o prefeito e o 

vice-prefeito. Foi eleito não para trazer problemas para a comunidade, nem para essa Casa, não fazer 

intrigas com seus colegas, não falar mal das pessoas que passaram por aqui, ou no Executivo, como 

se faz presente nosso vice-prefeito, o qual diz que jamais irá falar mal dos mesmos, pois estão aqui 

para falar o bem. Foi eleito para ajudar a comunidade. Está a disposição das pessoas e diz que mora 

ali no bairro Santo Antonio, onde têm quatro vereadores, o que diz ser uma satisfação. Diz que está 

ali cuidando seu bar e fica a disposição do partido e de todos. Começa fazendo um pedido ao 

presidente e que o mesmo leve ao prefeito e ao vice-prefeito, que s órgãos públicos, a partir do dia em 

que estiverem atendendo, que atendam as pessoas com carinho, com dedicação, com amor, que as 

pessoas cheguem a suas casas e digam que estiveram no seu órgão público, na sua prefeitura, no 

seu Poeto de Saúde e foi muito bem recebido. Quer que o presidente faça isso e que as pessoas 

tentem, se não puder resolver, ao menos tentem resolver os problemas das pessoas que vêm a essa 

Casa ou ao Poder Executivo. Diz ao Jaques que precisam muito dos funcionários públicos, pois são 

eles que tocam a nossa prefeitura e dão sustento ao vereador e que fazem a manutenção de todas as 

obras. Diz que têm que dar condições a eles, para poder cobrar deles, pois se não der condições aos 

funcionários públicos não podem vir a essa Casa e fazer alguma cobrança, mas, no momento que os 

funcionários públicos tiver condições, podem chegar aqui e falar, antes não. Parabeniza o secretário 

Giuliano, com o qual brinca e se diverte. Diz aos seus colegas vereadores que, às vezes, “se passa”, 

sempre brincando, e com o Tiago diz ser uma coisa meio diferente. Parabeniza o Jossel e a Aline pelo 

trabalho. Seu muito obrigado e diz que sua casa é ali no bairro Santo Antonio, vinte e quatro noventa, 

onde mora com sua família, e aquelas pessoas que precisarem do vereador está à disposição para 

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

Governo: Volta a essa Tribuna dizendo aos colegas que, com certeza, a escolha dos secretários e 

funcionários, tanto concursados, CCs e estagiários, tem certeza que têm uma grande competência e 

irão fazer um trabalho invejável, pois acredita nas pessoas que foram escolhidas. Espera, de cada 

pessoa do Partido Progressista, do nosso prefeito, Osvaldo Froner, do nosso vice-prefeito, Jaques 

Freitas Garcia, que foi muito bem escolhida essa equipe. Jamais, ou às vezes, até podem encontrar 

alguma dificuldade, ou algum tempo que se precisa para que possam conseguir aquilo que o cidadão 

requer, pois, muitas vezes, você tem que esperar. Como exemplo diz que se a pessoa consultou hoje 

no Posto de Saúde e receitou-se uma caixa de remédios que custa entre cento e oitenta a duzentos 

reais, tem que aguardar, pois não é no momento ali que irá sair com a caixa de remédios na mão, 

mas, com certeza, virá a suprir as pessoas doentes do nosso município. Cita que o quadro de 

funcionários de nossa Prefeitura Municipal é invejável, pessoas que têm trabalho, que têm os seus 
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“pés no chão”. Sobre o secretariado é como está falando e tem certeza absoluta, e aquele que não 

desempenhar sua função, certamente, o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito irão pedir aquela pasta 

que ele não está tocando. Diz que não podem deixar por que é companheiro ou por que é amigo, ficar 

tocando uma pasta se ele não tem competência. Fala que todas as pessoas que assumiram as 

secretarias são muito competentes. Acredita e irá torcer e conversar com as pessoas para fazer o 

melhor pelo Capão do Cipó. Aos colegas novos, diz e diz ao Alacir, que está presente, que está 

voltando aqui e irá se cuidar, pois estão se saindo muito bem. Os parabeniza e diz ao colega Jairo 

que se cuide também, e diz aos novos que tem a certeza absoluta que irão fazer um trabalho de 

companheiro aqui. Pede que contem com os mesmos e com a administração, que recém estão 

iniciando e têm quatro anos para fazer muito mais pelo povo de Capão do Cipó. Agradece e devolve a 

palavra à mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Diz a seu colega 

Antonio que irá ter que contestá-lo já na primeira sessão, perguntando do que ele deve se cuidar, e 

diz: “aí eu tô louco”. Diz que cada um é responsável e sabe o que faz, sendo que as leis é só 

consultar o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município, que todo mundo ficará por dentro das leis 

da Câmara e do município. Ressalta que o povo confiou no trabalho deles e ele está aqui, e o colega 

Antonio também já esteve, e afirma que deve se cuidar, pois se ”andar fora da lei”, e está integrando 

uma das comissões, e como presidente da Comissão de Políticas Gerais, também possui a Comissão 

de Ética, que serve para julgar o vereador, e a conduta do vereador na Casa, mas ao decorrer do 

período se alguém precisar vão se reunir e ver. Diz que concorda com o colega Diego, e lhe dá razão, 

pois as estradas do Passo do Tibúrcio e Passo do Valo estão realmente ruins, e pede para o 

secretário que mesmo com dois dias de governo, arrume as estradas. Lembra que na primeira sessão 

a colega Marilene pediu estradas, e ele não será diferente. Diz que tem que agradecer a chuva, pois é 

“ouro” para o município, porém, quando parar pede que passe a patrola e que vá também até a 

estrada do Carovi. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE, Líder de Partido, PDT: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder Partidário, PP: O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, PP: Volta à tribuna, e 

diz ao colega Jairo que tem certeza de que quando o secretário “tiver com tudo em mãos”, irá 

começar os trabalhos. Diz a ele que pode ter certeza, e que pode cobrá-los, pois estão em 

um começo de transição, com máquinas quebradas e muitas coisas para serem consertadas 

e olhadas, então terão que dar um tempo a eles. Diz ao colega Jairo que ele já sabe como 

funciona, pois já foi cobrado, sendo o vereador mais velho terá que dar o tempo para que 

tudo se “ajeite” e se “alinhe”. Agradece e devolve a palavra à mesa. Após o senhor Presidente 

convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: OF. GAB. 005/2017, da 

Prefeitura de Santiago, convidando para festividades do aniversário de Santiago, a partir das 16h do 

dia 04 de janeiro, na Praça Rubem Machado Lang. OF. CIRCULAR 001/2017, do Instituto Estadual de 

Educação Professor Isaías, convidando para solenidade de formaturas, a realizar-se dia 07 de janeiro, 

às 19h no auditório da escola. OF. 002/2017, do PDT, indicando como Líder de Partido para a 

legislatura 2017/2020 o vereador Luiz Ozório Gomes Manente. OF. 001/2017, da Bancada do PDT, 
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indicando como Líder de Bancada para a legislatura 2017/2020 o vereador Jairo de Lima Charão. OF. 

GAB. 002/2017, do Gabinete do Prefeito, indicando como Líder de Governo para o exercício de 2017 

o vereador Antonio Chaves Jardim. OF. 001/2017, do PP, indicando como Líder de Partido para o 

exercício de 2017 o vereador Olmiro Clademir Rodrigues Brum. OF. GAB. 001/2017, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Decretos 040/2016, 001/2017 e 002/2017. OF. 001/2017, da Bancada do PP, 

indicando como Líder de Bancada para o exercício de 2017 o vereador Tiago Olímpio Tisott. Após o 

Senhor Presidente informa que as Comissões Permanentes para 2017 ficaram assim constituídas: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA: Presidente: Vereadora Ionara de Fátima Nascimento 

Ferreira, Vice-Presidente: Vereador Luiz Ozório Gomes Manente e 3º Membro: Vereadora Carini 

Jesus Rosado Nascimento, com reuniões às 09h00min das terças-feiras; COMISSÃO DE 

ORÇAMENTOS E FINANÇAS: Presidente: Vereador Tiago Olímpio Tisott, Vice-Presidente: 

Vereadora Ionara de Fátima Nascimento Ferreira e 3º Membro: Vereador Luiz Ozório Gomes 

Manente, com reuniões às 09h30min das terças-feiras; COMISSÃO DE POLÍTICAS GERAIS: 

Presidente: Vereador Jairo de Lima Charão, Vice-Presidente: Vereador Olmiro Clademir Rodrigues 

Brum e 3º Membro: Vereador Tiago Germano Cazarteli Rosado, com reuniões às 10h00min das 

terças-feiras; COMISSÃO DE ÉTICA: Presidente: Vereador Antonio Chaves Jardim, Vice-Presidente: 

Vereadora Carini Jesus Rosado Nascimento e 3º Membro: Vereadora Ionara de Fátima Nascimento 

Ferreira, com reuniões às 10h30min das terças-feiras. Após o senhor Presidente pede que os colegas 

tragam ofícios indicando os líderes partidários e de bancada para o ano de 2017. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 10/01/2017 no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da 

presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 03 de janeiro de 2017. 

 

 

 


