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ATA N° 04 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 mais uma Sessão Ordinária do ano de 2017. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente cumprimenta os presentes, passando a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 03/2017, da Sessão Ordinária do dia 17/01/2017. Após, o 

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

05 minutos. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): A vereadora fica com 

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

Charão. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que 

se faz presente, ouvintes da 87.9. Cumprimenta o senhor Presidente, colega Vereadora Ionara e 

os demais colegas vereadores, funcionários da Casa, ouvintes da 87.9, o ex-prefeito Alcides 

Meneghini, ex-vice-prefeito Anselmo e o atual vice-prefeito Jaques. Fala que em primeiro 

lugar quer agradecer que deu tudo certo, graças a Deus, para que mais tarde os ouvintes da 

87 estejam ouvindo, porque a comunidade já estava os ligando, recebeu várias ligações. 

Ressalta que eles estavam curiosos para os ouvirem, e reafirma que acha que não há nada 

mais justo que eles estarem daqui a pouco os escutando. Pede a toda a população e destaca 

a necessidade da mesma em emplacar o seu carro no município, e fala que vem dinheiro 

através do emplacamento do carro para a administração. Ressalta novamente que quer 

deixar uma sugestão ao Legislativo, de repente com o Executivo, para tentarem colocar 

câmeras nesse município, por causa de tudo que aconteceu e acontece, roubo para ficar 

mais seguro e o comércio em si ter mais amparo legal com uma câmera. Cita que agora 

mesmo com tudo que aconteceu não haverá mais Carnaval, e fala que de repente aquela 

verba que iria ser destinada para o Carnaval, que investisse em câmeras. Seria uma 

sugestão e afirma que estaria só sugerindo. Quer sugerir ao setor de ICMS para o pessoal 

que trabalha ali, para o Jaques como vice, uma sugestão para que o prefeito os levasse para 

que visitem os produtores, e cita quantos produtores não guiam os seus produtos nesse 

município e afirma que isso não é pouco, não é um nem dois, e os grandes produtores tem 

uns que estão para Tupã, São Miguel. Destaca que falta um incentivo do município em ir 

visitar, não iria custar nada para procurar saber por que não está entrando produto aqui no 

município. Convida toda a população para participar do sorteio dos brindes do comércio, para 

incentivar o comércio do município, que haverá “mateada”. Diz que o pessoal da associação 

do comércio de Capão do Cipó pediu para que falasse, para incentivar, para estar presente, 
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no sábado. Ressalta que queria deixar a todos os munícipes que ligaram a sua pessoa 

pedindo estrada, e diz que não vai vir pedir estrada para o secretário e reafirma que vai 

trabalhar através de ofícios. Comenta que já foi e já entregou para o secretário de obras e 

afirma que tem mais inúmeras para entregar hoje de tarde também. Ressalta que foi visitar 

algumas residências que estão pedindo, e fala também ao pessoal de casa, que está lhe 

ouvindo, que não vai ficar citando aqui. Afirma, novamente, que vai ser assim 

sucessivamente tanto estrada, como Secretaria de Saúde e de todas as secretarias. Diz, 

novamente, que vai trabalhar através de ofícios e que vai levar ofício e vai pegar recebido do 

secretário, de tudo que lhe pedirem. Ressalta que estará atendendo e indo até o secretário. 

Cita também em relação ao concurso, que não sabe o que aconteceu exatamente, mas diz 

que foram inúmeras ligações hoje de tarde para sua pessoa e pediram para que falasse, mas 

acredita que a administração vai tomar as providências cabíveis no que aconteceu. Agradece 

e devolve a palavra à mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente para 

fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 

87.9. Cumprimenta os representantes da rádio Cipoense, Borges e Renato Souza, ex- prefeito 

Alcides Meneghini, ex-vice-prefeito Anselmo, vice-prefeito Jaques Garcia. Conversando hoje 

com o prefeito municipal, juntamente com secretários e colegas vereadores de sua Bancada, 

levando as questões do município, pois saem visitar as comunidades, os amigos e eles os 

cobram bastante. Diz ser esse o dever, de fiscalizar, de andar e cobrar do prefeito, do vice e 

de sua equipe, o que é interesse da comunidade, para defender. Diz ao Jaques, que a 

Secretaria que mais é feito serviço, hoje, está sendo a Secretaria de Obras e a de Agricultura, 

e todos os pedidos seus, que o pessoal lhe liga, as mais distantes do município, sempre vai 

ligando e já vai adiantando o serviço para o secretário. Diz ao Jaques que os maquinários 

têm alguma coisa a fazer, como exemplo pneu nas patrola, umas têm e outras, praticamente, 

“carecas”. Vendo a situação do maquinário, do jeito que começou o seu governo, até 

organizar a “casa” o Jaques, juntamente com sua equipe e funcionários, estão vendo que já 

está bem adiantado o serviço na Secretaria de Obras, os funcionários estão se ajudando e o 

Jaques é um “cara” com experiência, funcionários bem qualificados, como sempre foram e 

sempre fazendo um bom serviço para a comunidade. Cita que as outras secretarias estão 

“andando”, estão fazendo o que pode e estão levando até eles o que pode colocar a eles o 

que pode ficar cada dia melhor para o povo cipoense. Agradece a toda a equipe de trabalho, 

pelo trabalho prestado a nossa comunidade. Diz que o que a Carini “levantou”, e até mesmo 

cruzou nessa Casa, sobre as câmeras de segurança em nosso município, diz ser muito 

importante e vem de anos, sai prefeito e entra prefeito e isso é uma “briga” que têm que 

“brigar” nessa Casa para que seja feito, pois é uma questão de segurança. Já colocou ao 

prefeito municipal, juntamente com os colegas vereadores que coloque uma câmera de 
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segurança lá na entrada do trevo, outra na entrada desse trevo e um posto da Brigada Militar 

aqui na Praça Central do município, e lá na saída quem vai ao Carovi, também, para ficar 

mais seguro para que o pessoal da Brigada Militar consiga ter um controle externo em toda a 

comunidade de Capão do Cipó e da Praça Central. Diz que isso é um meio de se conseguir 

essa segurança para as pessoas que moram no município. Já colocou ao prefeito, pois é uma 

questão bem preocupante, mas, com certeza, irá trazer uma boa segurança ao povo. 

Conversando com o prefeito diz ter vários pontos que vê motivo dessa morte do ex-colega 

Alacir Dessoe, que aconteceu no município, e o Tiago, que é funcionário público e trabalha na 

Secretaria de Agricultura, vê que essa semana que passou foi bem complicada para todos, 

pois se envolveram bastante, pela morte dele, que era um secretário sempre atuante no 

município, sempre trabalhou pela comunidade e agora estão um pouco, meio de luto, pelo 

motivo desse grande colega que foi, um grande guerreiro, que sempre foi o Alacir. Deixa 

votos de pesar a família, colocou moções e o Alacir será sempre lembrado por todos, pois foi 

um grande homem, de braços fortes e sempre trabalhando em defesa da comunidade. Sobre 

as outras secretarias diz que estão se programando, se organizando para que façam um bom 

serviço para a nossa comunidade. 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, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se 

faz presente, ouvintes da 87.9. Cumprimenta o vice-prefeito, o ex-prefeito Alcides Meneghini, o 

ex-vice-prefeito Anselmo Cardoso e demais visitantes. Diz ter alguns tópicos que irá falar. 

Durante a semana, esse mandato, de janeiro, esteve em contato com algumas secretarias. 

Irá começar a falar sobre a Secretaria de Agricultura, a qual estamos de luto, pois perdemos 

o nosso secretário, infelizmente. Diz que o Executivo até pede desculpas se as coisas não 

estão saindo bem, mas tem certeza que os funcionários estão fazendo o possível, até pela 

pessoa do seu Alacir, quem trabalha com ele já abia a maneira que ele trabalhava. Sobre a 

Secretaria de Obras, também conversou com o Jaques e alguns operadores e eles também 

estão fazendo o possível, estão com algumas máquinas com problema,s estão com falta de 

material, o carregador estava sem pneu, agora está estragado alguma coisa, mas em breve 

irão retornar. Diz que estão arrumando as estradas, tentando fazer o possível para até o 

início do ano letivo esteja tudo resolvido. Diz que a chuva é boa, mas estraga um pouco e 

eles estão consertando. Sobre a Secretaria de Educação, conversou com a Ângela e ela lhe 

passou que irá ter que contratar transporte escolar emergencial até sair a licitação, para 

suprir a demanda, mas está andando bem, realizando a limpeza da escola. Diz que a 

secretária da Assistência, a Liziana, avisa que a loja do agasalho está funcionando e o 

demais tudo funcionando também e qualquer dúvida ela está a disposição. Aproveita e faz 

pedido para o secretário de Obras, pedido do senhor João Neves, mais conhecido como 

“Nevezinho”, morador do Rincão dos Vieiras, que solicitou patrolamento e empedramento na 
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entrada de sua propriedade. Informa ao senhor que já falou com o secretário Jaques e ele 

disse que no momento está sem pedras e com problemas nos maquinários, mas, no 

momento que conseguir irá atender seu pedido. Deseja a ex-vereadora Marilene Margutti 

muito sucesso nesse novo ciclo de sua vida, junto com seus familiares, pois ela está indo 

embora, embora não, mudando de Estado. Diz ter certeza que ela como uma pessoa 

maravilhosa, ela vai fazer muito lá também, e iremos estar aguardando a visita dela e sempre 

que puder, tem certeza que ela virá nos visitar. Deixa uma mensagem a ela: “Marilene, você 

tomou outro caminho por que confiou que era bom para você. Tem meu apoio e meu desejo 

para você, tudo de bom onde for que você vá. Que não mude sua alegria e sua 

responsabilidade característica. Até breve, querida amiga Marilene Margutti”. Pede que Deus 

abençoe a todos. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): O vereador ficou com 10 (dez) minutos, pois a vereadora Carini Rosado lhe cedeu 01 

(um) minuto, o vereador Tiago Rosado lhe cedeu 01 (um) minuto e o vereador Luiz Ozório 

Manente lhe cedeu 03 (três) minutos. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, 

colega vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9. Começa dando parabéns ao 

CMD, juntamente com todos os atletas, dizendo que hoje seria a abertura do campeonato de 

society, ali na Praça, mas por causa da chuva ficou para quinta-feira. Parabeniza todos os 

atletas e diz ser uma alegria sua ver que aquela empresa que foi tanto criticada no governo 

Meneghini, irá fazer os campeonatos. Diz que há controvérsias nas questões colocadas, até 

aqui na Casa foi diversas vezes criticado e a empresa está contratada. Parabeniza o Luciano 

pela competência que tem e que realizou os campeonatos de fundamentos no município. 

Pede ao Presidente que converse com o Executivo e reúna os vereadores, juntamente com o 

vice-prefeito e pense nas casas funcionais da Brigada Militar, fazer aquele projeto, em 

conjunto, que ano passado colocou aqui e foi reprovado, e que é importante para a 

segurança do nosso município, tanto as câmeras, como os brigadianos, pois se tiver câmeras 

e vai ver os fatos no outro dia, ou logo depois, tendo os brigadianos, aciona e eles podem ir 

na hora resolver o fato. Não irá dizer que teria omitido ou não teria acontecido o que 

aconteceu, mas seria uma maneira melhor de inibir esses assassinos, meliantes. Diz que o 

presidente pense, pois a Casa sempre sobra recursos e, de repente, já destinam um recurso 

no começo do ano para isso aí. Irá falar um pouco de sua pessoa, hoje, muitos o conhecem, 

mas escreveu, pois tem que ser na íntegra, senão se perde de tanta coisa, e outros não 

sabem ao certo quem és, ois vieram a pouco para o município. Inicia dizendo que veio em 

janeiro de oitenta e cinco, e já fez trinta e dois anos agora que reside aqui em Capão do Cipó, 

esse mês, inicialmente. Começou trabalhando no mercado da Tritícola, por dois anos, em 

oitenta e sete chegou a telefonia, o Posto Telefônico de Capão do Cipó, dos quais assumiu o 

posto por dezesseis anos e depois fez o concurso e está aqui até hoje, concursado pelo 

município, de Santiago cedido a Capão do Cipó e, hoje, integra a administração municipal. 
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Participou de diversas diretorias, inclusive do Clube Aliança, como secretário, por vários 

anos. Foi membro da diretoria da Capela Santo Antônio. Ajudou a fundar a AFUMCACI – 

Associação dos Funcionários Municipais, dos quais foi o idealizador do nome, e o primeiro 

presidente todos sabem quem foi, o saudoso Salatiel. Fundou com outros amigos a 

Associação Futebol Clube de Capão do Cipó, que o Tiago foi presidente, onde com o auxílio 

do Sobeck compraram uma área para a sede da associação, que ali está ao lado da 

cooperativa. Fundou e foi presidente, por oito anos, da RAACC – Rede de Abastecimento de 

Água de Capão do Cipó. Situada, anteriormente, no bairro Santo Antonio, quando não tinha 

município, não tinha nada e se construiu o poço artesiano, pelo estado, e depois se fez as 

redes de água, onde foi presidente por oito anos. Fundou com companheiros e a sua família, 

a qual está o Darlon representando a família, pois a Dene está em Santa Maria, hoje, o 

Endrio mora em Santiago e o bruno está para o Carovi, o PDT, em noventa e três. Também 

com a ajuda da família e outros amigos fundaram o bloco de Carnaval Quem Me Viu Mentiu. 

Fundou e foi presidente, juntamente com outros blocos carnavalescos do ABC, onde 

fundaram a Associação dos Blocos Cipoenses. Foi secretário de Agricultura de dois mil e três 

a dois mil e quatro. Assumiu a coordenadoria dos esportes deste município, logo foi 

secretário de Assistência Social, o primeiro secretário de Assistência Social que esse 

município teve. Assumiu também a coordenadoria do ICMS. Hoje, continua telefonista, 

vereador por três mandatos. Foi presidente da Casa em dois mil e quatorze. Isso diz que é 

prestado a comunidade, certamente, e muito mais, pois ocupa essa cadeira legislativa por 

que a comunidade acreditou em sua pessoa. Diz que sua família é sua referência para o 

trabalho e para seguir defendendo os interesses do povo. Quer, com isso, dizer que seu 

amigo e blogueiro Julio Prates, foi até companheiro político do PDT, não tem nada contra ele, 

mas pensa que deve transmitir ao povo e justificar suas colocações no blog, de quarta-feira, 

dia dezoito de janeiro, relacionando a sua pessoa. Muitos lhe ligaram, pessoas, Darlon, 

Monica, seus cunhados de Santiago, filho, amigos, até foram em sua casa pedir que tomasse 

providências sobre o que estava acontecendo. Diz e afirma a comunidade cipoense, 

conforme o que está escrito no blog, que não trouxe assassinos coisa nenhuma para Capão 

do Cipó, muito menos carregou em sua Pampa amarela seus pertences, como diz. Diz que 

ainda, nos dizeres, afirma que os mesmos votam em Capão do Cipó, dos quais afirma aos 

cipoenses que os assassinos não são eleitores deste município, e do demais foram 

transferidos pelo maior inimigo político do seu Alacir, diz o blog, o Mairo, que não existe em 

Capão do Cipó nenhum Mairo, só que segue na mesma relação que ele está se referindo a 

sua pessoa e colocou Mairo. Afirma que não existe de forma alguma o Mairo, então pensem 

bem a quem ele se relaciona. À família do seu Alacir, novamente, seus sentimentos e torna a 

dizer às palavras que falou para ele, após a eleição, na sala do PT, que era do PT e ele o 

convidou para ir lá e conversaram. Disse a ele, e até a secretária um dia falou para ela as 
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mesmas palavras aqui: “Em você eu confio! Você transmite segurança para o povo, respeito, 

honestidade e competência. Para você nós não ficaríamos tristes em perder uma eleição. O 

município estaria em boas mãos”! Diz que isso era o pensamento que o PDT tinha do Alacir, 

e com diversos que conversa, ele transmitia uma segurança para o povo. Diz que se ele 

fosse prefeito o município estaria em boas mãos, mas o povo que julgue esses boatos, 

falatórios, fofocas. Como lhe disse a delegada Débora: “Tudo isso não parte da Delegacia e 

nem da investigação. Quando eu tiver mais fatos concretos do inquérito e do processo, eu 

passo para a comunidade. Inclusive, diz que se alguém quiser saber mais sobre o andamento 

do caso, é só ligar para a Delegacia, que ela autoriza que passem todos os dados como está 

acontecendo no processo. Estamos trabalhando, e muito, para elucidar esse fato”. Diz ao 

pessoal que quando precisarem deste vereador, sabem onde o encontrar. Está sempre a 

disposição do povo. Diz uma mensagem: “Quem nunca sofreu com calúnia, difamação ou 

inveja? Calúnia, difamação são frutos de mente e corações distantes do amor e do bem. São 

armas prediletas para atacar as pessoas do bem. Pessoas más investem, aumentam, 

inventam, distorcem e fazem de tudo para sujar a imagem de seus desafetos. Essa prática é 

mais comum do que imaginam. A fofoca é um exemplo. Raramente uma fofoca é fiel a 

realidade, vem sempre associados à maldade e a inveja”. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O vereador fica com 02 (dois) minutos, 

pois cedeu 03 (três) minuto de seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes 

da 87.9. Até não gostaria de falar em um assunto que, no caso o prefeito pediu três meses de 

luto na Agricultura, mas, infelizmente, todos sabem que são cobrados bastante e quando vem 

a cobrança, hoje são empregados do povo, na verdade. Diz que teve um senhor, essa 

semana, que lhe pediu que falasse. Não irá citar o nome dele, mas ele lhe pediu que falasse 

o nome, mas não irá citar. Diz que esse senhor ligou para a Secretaria de Agricultura, um 

senhor atendeu, não sabe se foi secretário ou funcionário que atendeu ele, simplesmente 

esse funcionário disse para ele que não tinha máquina, que estava tudo quebrada e não 

adiantava falar. Destaca que era uma meia hora de globe que ele queria lá, mas ele nem 

pediu o que era. Diz ser triste, pois o pessoal cobra e irá cobrar e “de braços cruzados” não 

vai ter como ficar, terão que chegar até aqui e cobrar. Diz que isso o Jaques sabe, pois 

cobrou bastante com irão cobrar bastante tudo que tiver. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

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

Mesa Diretora, vereadores, vereadoras ex-prefeito Alcides Meneghini, ex-vice-prefeito 

Anselmo Cardoso, atual vice-prefeito Jaques e secretário de Obras, comunidade que os 

assiste, e os ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Nessa noite aqui fica ruim de pedir 

estradas por causa do tempo que está ruim, mas a chuva está boa para plantação e 

produção, isso é sinal de alegria porque está chovendo bastante, mas na medida do possível 
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o secretário Jaques, através de seu esforço, que tem o acompanhado e visto algumas 

patrolas sem pneu, outras bastante danificadas, carregador estragado, por isso está bastante 

difícil, algumas boas, mas sem pneu não tem condições e não adianta, porque para uma 

máquina andar tem que ter condições totalmente, isso dificulta muito. Mesmo assim já 

agradece ao secretário Jaques por ter atendido e solucionado seus pedidos, alguns desvios 

que existe nos Palmeiros, por exemplo, ligou para ele na manhã, já pela tarde enviou as 

patrolas lá. Havia dito que não agradeceria a secretário, mas pela rapidez que foi feito o 

trabalho, então por isso muitas vezes têm que falar, porque secretario é colocado ali para 

trabalhar pelo povo, então o prefeito deve bem escolher seus secretários para dar um bom 

retorno para a comunidade que espera por isso. E quanto às demais Secretarias conversou 

com a secretária Ângela, com a secretária Vera, todas estão andando, na medida do 

possível. Cita que na Secretaria da Saúde estão bastante danificados os carros que ela tem 

lá para atender a população, mas na medida do possível a administração fará tudo para 

arrumar e beneficiar toda a comunidade. Observa que a administração está com vinte e 

quatro dias, ainda é pouco para ver o trabalho que será realizado, estão confiando que tudo 

que for possível à administração irá fazer. Sua pessoa não está aqui para defender o prefeito, 

sabe que se for preciso cobrar dele será cobrado, como muitas vezes foi cobrado do senhor 

Alcides, muitas vezes ligou e até brigou por telefone, porque obra mal feita não pode ser 

aceita, então vemos que se o Senhor Froner fizer mal feito, será cobrado também, porque 

tem certeza que o povo faz suas cobranças, e tem que ser dado uma solução. Por isso fica o 

seu pedido ao prefeito e ao secretário Jaques, que quando fizer faça bem feito, se é para 

fazer duas, faça uma, mas aquela que fizer, fique bem para o povo, porque o povo não é 

“bobo”, o povo faz cobranças e está vendo. Ressalta que as obras têm que serem bem feitas, 

porque é com dinheiro público, por isso temos que fazer uma vez, e bem feito, que não seja 

preciso fazer duas vezes, que se gaste um pouquinho a mais, mas que se faça bem feito, 

porque muitas vezes, para economizar, para juntar gasto para outras obras, se faz com 

pouco recurso, com isto se vê que não dá certo. Então, através disso fica sua posição, e 

como vereador terá que fiscalizar na administração e naquilo que for certo irá apoiar, mas 

cobrará naquilo que for errado. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR TIAGO 

GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 

01 (um) minuto de seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão. Cumprimenta o senhor 

Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, ex-prefeito Alcides, ex-vice-prefeito 

Anselmo, colega Renato, Borges representando a Cipoense, vice-prefeito Jaques, demais 

público que se fazem presente, funcionários públicos dessa Casa, seu boa noite. Agradece 

ao Jaques pelos dois pedidos feitos e por ser atendido. Diz que veio aqui para fazer um 

pedido a presidência e demais colegas, dizendo que tem aqui em Capão do Cipó um 

município extremamente agrícola e possuem uma Secretaria da Agricultura com orçamento 
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pequeno, praticamente engessado pela importância que ela tem para o município, apesar de 

ser uma Secretaria que arrecada esse retorno que os agricultores pagam para nós fazer o 

serviço não retorna para a Secretaria, então hoje vivem em uma crise por causa dos elevados 

custos de produção em todos os setores primários. Por isso pede a presidência, junto com 

demais colegas vereadores, que parte do recurso que normalmente sobra da Câmara de 

Vereadores sejam destinados à Agricultura, pois tem representante de Saúde e de vários 

setores, mas, em cinco anos trabalhando na Agricultura, já tem conhecimento da realidade de 

cada canto do município, esse dinheiro no caso tem algumas carências. Por exemplo, diz que 

ano passado foi perdido um projeto de uma plantadeira de plantio direto, talvez consiga 

reaver esse projeto, mas seria uma das coisas mais importantes hoje na parte de 

equipamentos, ou também com a correção de solo, poderia ocupar esse dinheiro para 

comprar dois mil sacos de adubos, e subsidiar cinquenta por cento e os pequenos 

produtores, e especialmente aos produtores de leite, esses são guerreiros mesmo com todas 

as crises estão aí lutando. Através do fundo rotativo pode-se passar esse dinheiro de uma 

maneira legal ou diretamente a secretaria tem se estudar com os demais colegas uma 

maneira legal para fazer isso, diz. Pede mais uma vez a cooperação do senhor Presidente, 

dos demais colegas, e os demais Presidentes que virão a essa Casa, que façam e passem 

um pouco de recurso destinado para a Agricultura, porque tem duas secretarias que são as 

primeiras que param quando falta o dinheiro, é Agricultura e as Obras, pois prefeito fica 

aguardando o retorno do dinheiro da Câmara para um orçamento, por isso há como incentivar 

um pouquinho essa base no município. Seria essas suas colocações, diz ao Presidente. 

Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ex-prefeito municipal Alcides 

Meneghini, ex-vice-prefeito Anselmo Cardoso, vice-presidente de bairro Cailir, que se faz 

presente aqui hoje, o vice-prefeito Jaques Garcia, a todos da comunidade, aos funcionários 

dessa Casa, aos ouvintes da 87.9. Diz ao senhor presidente que, apesar das perspectivas de 

uma boa safra, a crise também está afetando o município, principalmente as pessoas mais 

pobres e ao comércio de Capão do Cipó. Pergunta de que forma isso está acontecendo? 

Responde dizendo que sabe que todos conhecem a forma do desemprego no Capão do 

Cipó, a questão dos jovens não conseguirem mais pagar suas faculdades, das pessoas não 

conseguirem mais manter suas famílias, manter seu patamar de vida. Pergunta-se o que 

fazer? Leva ao prefeito e ao vice-prefeito Jaques que a prefeitura hoje é uma preocupação 

muito grande é o maior “cabide de empregos” de Capão do Cipó, hoje então devemos mudar 

isso, diz ao vice Jaques. Sugere que o vice-prefeito e o prefeito Osvaldo Froner que procurem 

a empresa Três Tentos que está se instalando no município, e pede para que converse com 

eles para que eles façam uma seletiva de empregos com as pessoas de Capão do Cipó, que 

tem técnicos agrícolas formados, tem pessoas capazes de fazer isso, por que não procurar 
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junto com os vereadores para ir, em uma comitiva, falar com a empresa para fazer uma 

seletiva que deem emprego para essas pessoas do município, para os jovens, que possam 

ficar aqui e que não precisem sair. Diz que também tem a Coopatrigo que está instalando em 

São Luiz Gonzaga uma empresa de flocos de aveia branca, e que, de repente, vai até lá e 

fala de fazer um processo dessa fábrica em Capão do Cipó, por que não? Diz que tem muita 

produção de aveia em Capão do Cipó, por que não ir até lá dar um incentivo, tentar buscar 

esses recursos para nós?Diz que tem também a Agrofel, que aqui está o pessoal pressente, 

que há anos atrás estava pensando em instalar um negócio amplo de peças agrícolas em 

Capão do Cipó, que daria também grandes empregos, por que não ir procurar essas pessoas 

e buscar dar incentivo? Fala que há condições da prefeitura, há terrenos, diz ter a feira e que 

isso cabe aos vereadores e ao Poder Executivo de fazer isso que eles não virão até aqui se 

não forem procurados. Diz aos vereadores e ao Presidente dessa Casa que precisa ser 

arrumado empregos pra os munícipes, que devem buscar diz ao vice-prefeito Jaques que de 

uma forma ou de outra a prefeitura não terá empregos para todo mundo e isso não adianta 

ser inventado por não vai ter lugar. Diz que acha que as coisas devem andar e andar rápido, 

e que o “Ferrarini” está aqui, que podem ir lá oferecer os galpões da feira que, de repente, 

não estão sendo ocupados, tem pavilhões para ser feitos, diz que a Três Tentos está aqui e 

não se sabe se irá contratar pessoas daqui. Convida o senhor Presidente, os colegas 

vereadores, as colegas vereadoras para ir até a empresa para tentar ao menos cinco a dez 

empregos, que tem gente que se forma em São Vicente e que vem para cá e está 

trabalhando em outro serviço que não é a área deles, que estão formados. Diz ao senhor 

Jaques que a secretaria está andando muito bem, todos os secretariados estão trabalhando o 

que podem. Sugere que os compromissos de política sejam cumpridos, que não fique falado 

a rumo, se foram falar nas casas e dito que iriam fazer o diferenciado, devem procurar fazer o 

que se prometeu, por que não vai sair nas casas e ouvir ser dito: “Bah” o que vocês 

prometeram aqui, Tiago, não é o que vocês estão fazendo lá”! Pensa que devem trabalhar e 

deseja a todos os colegas que as metas sejam alcançadas e o que depender de sua pessoa, 

e os compromissos que foram bons para a comunidade estará à disposição. Agradece e 

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

presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 

87.9. Em primeiro lugar agradece a Deus por essa belíssima chuva que nos mandou, não só 

em Capão do Cipó, espera que fosse em todo nosso estado, pois a produção a cada dia se 

avizinha. Cita seu colega, amigo e ex-prefeito do município de Capão do Cipó, senhor Alcides 

Meneghini sabe disso. Cumprimentando o senhor Alcides Meneghini, cumprimenta o vice-

prefeito Jaques Freitas. Informa que essa semana esteve conversando com a assistente 

social do nosso município, com a secretária, com a coordenadora e demais funcionários da 

Assistência Social, onde foi muito bem recebido naquela secretaria, e já desempenhando um 



 041

trabalho de uma pessoa que há muitos e muitos anos vem passando por dificuldades de frio, 

de fome, de miséria, na estrada, no brejo, lá de sua comunidade do Entre Rios, o senhor 

Valdemar. Cita que, imediatamente, a secretária já está buscando um abrigo para ele e um 

aconchego melhor, antes de iniciar o inverno. Agradece a secretária de Assistência Social. 

Agradece ao senhor vice-prefeito, hoje secretário de Obras do município, pelo belíssimo 

trabalho que está fazendo em vinte e cinco dias de governo. Diz que vinte e cinco dias não 

são quatro anos, e estão fazendo o melhor e querem fazer o melhor para Capão do Cipó, e a 

população tenha certeza disso.  Ressalta que querem dar continuidade assim que se alinhar 

todo o parque de máquinas, todas as secretarias, pois irão fazer o melhor, e o empenho dos 

funcionários é muito grande na nossa Prefeitura Municipal. Esteve visitando hoje o CRAS, e 

comunica que as inscrições estão abertas para a aula de violão, é só chegar ali para canto, 

para a Banda Marcial e Informática. Destaca que o amigo Robson lhe passou as informações 

e as inscrições estão abertas. Diz ao colega Tiago Rosado, sobre a questão da Agricultura, é 

um guerreiro, já foi vereador aqui por oito anos e sempre defendeu o pequeno produtor e não 

é diferente, irá continuar defendendo. Pede desculpas ao querido amigo chamado de 

“Manjolo”, conhecido no município, o qual diz concordar, pois é triste um produtor ligar para 

uma secretaria e esta pessoa que informou deve ser responsável pelo que disse, que estava 

tudo quebrado. Acha que de uma forma ou de outra ele teria que ter anotado o nome desse 

senhor e, simplesmente, passado ao vice-prefeito, ao prefeito, até mesmo a um vereador ou 

a um servidor que estive atuando na secretaria. Diz que não pode ser dessa forma desse 

servidor, que estava andando dessa forma, pois não “fecha” consigo. Concorda com o colega 

Tiago Tisott sobre a questão do emprego, pois é muito fundamental e já passamos por vários 

anos de governo, várias administrações e temos que implantar no município um parque 

industrial, oferecer às pessoas de bem que queiram vir para Capão do Cipó. Destaca que 

aqui em Santiago tem a fábrica de bombachas Pampeiro, está prestes a vir para cá, pois em 

Santiago ela não tem incentivo nenhum e quer vir para Capão do Cipó, mas depende de 

incentivo da administração municipal, e oferece em torno de trinta a quarenta empregos, com 

qualificação às costureiras. Acha que é o momento, pois imaginem trinta senhoras 

trabalhando, quantas pessoas estarão se alimentando daquele salário. Agradece e devolve a 

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

parte da manhã esteve reunido com o senhor prefeito municipal, e convida a vossa presença 

do senhor vice-prefeito, para amanhã de manhã receberem o doutor Jorge Amaral, da cidade 

de Ijuí, vereador daquela cidade, e médico daquela cidade. Afirma que o mesmo atua em Ijuí 

e Santo Ângelo e quer instalar em Capão do Cipó o laboratório. Confirma então que amanhã, 

às dez horas na Prefeitura Municipal estarão o recebendo, e convida o senhor Presidente e 

os demais colegas vereadores para que todos recebam o doutor Jorge Amaral, que vai estar 

em Capão do Cipó para instalar um laboratório. Reafirma porque falar em laboratório aquele 
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que tem na Saúde, e cita que aquilo são uns animais, que não sabem coletar um sangue, e 

comenta que é muito feio o que eles deixam no braço das pessoas, é incrível que pareça e 

afirma que é testemunha, porque já esteve fazendo coleta de sangue e também que aquele 

hematoma que fica, aonde a agulha crava, fica por uma semana e pouco. Fala é muito feio o 

que estão fazendo, e cita que não sabe se é falta de competência ou se é capacidade, e que 

não concorda com isso. Ressalta novamente que então amanhã pelas dez horas da manhã 

estará na Prefeitura Municipal o doutor Jorge Amaral, da cidade de Ijuí, e que o mesmo busca 

todos os trâmites legais, da quarta coordenadoria, e que ninguém precisa se preocupar, e 

basta o Executivo se preocupar e a Secretaria de Saúde. Reafirma que é muito importante. 

Cita sobre as questões que eles têm feito e pedido aos secretários do Município, e fala que 

realmente concorda com que a Carini falou, e também não vai estar aqui pedindo e que vão 

oficiar os secretários, como já fez, e que a secretária sabe disso. Ressalta que é conversando 

com o secretário que todos se entendem, é buscando a informação e levando aos munícipes 

de Capão do Cipó, esse é o objetivo. Vem dizer a todos que acha que todos estão 

trabalhando nesses primeiros dias de governo, e que vão fazer muito mais por Capão do 

Cipó, e que todos tenham certeza  disso, porque todos querem o melhor para Capão do Cipó, 

e que se elegeram para fazer o melhor e não para piorar, e as comunidades do interior e os 

munícipes de Capão do Cipó tenham certeza disso. Reafirma referindo a sua pessoa, que 

esse vereador se coloca a inteira disposição, aonde quer que seja, na rua, aonde quer que 

esteja, estará atendendo a população, e falando aquilo que as pessoas merecem, e o que as 

pessoas precisam. Destaca que sabem que todos têm uma dificuldade, não é só nível de 

município, é nível de estado, nível de país. Ressalta novamente que a coisa a cada dia que 

passa afunda mais, e fala que lá em Brasília a cada dia que passa aparece um ladrão e 

“embolsando” dinheiro. Comenta que os mesmos vão lá para a cadeia e lá são beneficiados, 

e aí depois estão aí de volta e quem “paga o pato” é o povo pequeno. E por final ressalta ao 

senhor presidente que está devolvendo a palavra à Mesa e que volta na terça-feira a 

disposição do povo cipoense de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à mesa. 

VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Complementa o que foi 

falado anteriormente sobre a Agricultura e pede que simplesmente a pessoa que for atender, 

atenda o pessoal com carinho, que informe bem o que está acontecendo se dá ou não dá, 

por que leva lá para eles, só que quando é assim uma ligação fica chato. Pede ao Jaques, o 

qual já deve estar informado, sobre um terreno do Amado Batista, o qual vem “batendo” há 

tempos nisso, não é de agora, coisas de antes que não adianta vir até aqui cobrar o seu 

Alcides e o Anselmo por que não conseguiram fazer tudo, e claro que isso aí ninguém vai 

conseguir, não adianta ficar dizendo que aquilo era deles e não conseguiram fazer. Pede que 

olhem com carinho para ele, que é um terreno e está chegando o IPTU e simplesmente não 

vão fazer nada, não fazem nada. Diz que iria falar com o Jaques por que é uma coisa 



 043

simples, que é coisa mínima de fazer, é tirar uma água que está no terreno para poder 

arrumar melhor um esgoto que cai no terreno dele. Diz que os                                                                           

demais que iria falar sobre a água vai deixar para a outra, pois não vai dar tempo. Agradece e 

devolve a palavra à mesa. 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: Ressalta ao senhor presidente que quer fazer um agradecimento aqui, pois 

pela primeira vez está sendo transmitido pela 87.9, e agradece aos seus companheiros e 

amigos que “vestiram a sua camiseta” dessa campanha, que foram para rua, que foram para 

zona rural, que levaram as suas propostas de mudança para o município, e lutar por uma 

cidade melhor. Assim vem dizer a todos os seus colegas que a política acabou dia dois de 

outubro, e que a todos precisam com urgência resgatar a nossa cidade, o lado humano das 

pessoas que também, de repente, ficou para trás, e que também quer dizer aos seus 

companheiros de todas as localidades, referindo a sua pessoa que o vereador Tiago Tisott 

está a disposição e que o seu número é 8455-4875 (oito quatro cinco cinco quatro oito sete 

cinco) para ligar ou fazer algum pedido. Vem dizer ao ex-prefeito Meneghini e ao ex-vice-

prefeito Anselmo, que alguma coisa que ficou para trás, que eles queiram passar para eles e 

que eles possam fazer, que eles não conseguiram fazer em quatro anos e que é um bem 

para o município, se eles quiserem passar a sua pessoa, ou qualquer outro vereador aqui, 

todos estão a disposição para ir em frente com algum projeto deles, que eles não 

conseguiram cumprir. Agradece e devolve a palavra à mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Fala dos carros danificados e máquinas, se fizeram um 

bom trabalho que se já estão elogiando não tem carro danificado e nem máquina, entende 

assim se não o pessoal não estaria elogiando. Diz ao colega ex-prefeito Meneghini e ao 

Anselmo que fica entristecido de ver nos blogs se relacionar a FUNASA. Diz que os 

explosivos não foram usados, obviamente o dinheiro não foi ocupado, e que o projeto 

constava, tem que constar, é como o projeto do futebol que não foi realizado no tempo do 

Meneghini o campeonato de futebol sete, mas os dez mil que estava destinado e que 

estavam na licitação, ficaram nos cofres da prefeitura, ninguém pegou aquele recurso, não foi 

feito, mas tinha que aparecer no projeto. Questiona, se fosse fazer como que iria fazer sem 

licitação? Diz que já estava licitada já estava pronto e o dinheiro esperando. Diz que falou 

bem e lembra as palavras do colega Tiago: “Não podemos transformar a Prefeitura em cabide 

de empregos”. Diz que o que não pode, na verdade, é em uma política prometer, prometer e 

prometer, por que passará os quatros anos o pessoal cobrando aquilo que prometeram. Diz 

que se têm quatro cargos, prometa quatro cargos, mas prometem dez a vida inteira. Diz que 

não tem nada que ver com a administração, que eles que resolvam os problemas deles, mas 

que todo dia agora, se fosse hoje a eleição, só dos que estão bravos por cargos já “daria” a 

eleição a eles. Diz sobre o concurso público que o prefeito verifique a veracidade dos fatos e 
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o quanto antes tome as providências. Diz ao povo cipoense, principalmente da UDP, que 

quatro anos passa ligeiro e janeiro de 2017 já foi. 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. 23/2017, do deputado Estadual Bombeiro Bianchini, parabenizando o vereador 

Diego Nascimento, pela Presidência 2017 e colocando o gabinete a disposição. CONVITE, para a 6º 

Abertura Oficial da Colheita do Milho no Rio Grande do Sul, dia 27 de janeiro, em São Nicolau. 

CONVITE, da Coopatrigo, para reunião regional a ser realizada às 19h30min, no CTG General 

Gumercindo Saraiva, dia 23 de janeiro.  OF. RGE Sul, parabenizando o vereador Diego Nascimento 

pela Presidência 2017 e deixando contatos para atendimento pessoal aos órgãos públicos, em 

demandas que envolvam Energia Elétrica no Município. OF. 04/2017, da Secretaria de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, convidando para abertura do 3º Campeonato Society, dia 26 de janeiro, 

às 19h00min, na Praça Rubem Machado Lang. INDICAÇÃO 001/2017, da vereadora Ionara 

Nascimento Ferreira ao prefeito municipal. OF. GAB. 018/2017, do Gabinete do prefeito, enviando 

Projetos de Leis 002/2017, 003/2017 e 004/2017. PROJETO DE LEI N° 002/2017, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó, RS, a contratar em caráter 

EMERGENCIAL e temporário, 01 (UM) FONOAUDIÓLOGO para atuar no quadro de 

servidores efetivos, pelo prazo de até (dois) anos – e dá outras providências”. PROJETO DE 

LEI N° 003/2017, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao Artigo 3º da Lei Municipal nº 

673, de 25 de julho de 2013 e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 004/2017, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó, RS, a contratar em caráter 

temporário, profissional para atuar no PROGRAMA – SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 

E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS – e dá outras providências”. MOÇÃO 001/2017, dos 

vereadores aos familiares de Basílio Soares do Amaral. MOÇÃO 002/2017, dos vereadores aos 

familiares de Alacir Dessoe.  MOÇÃO 003/2017, dos vereadores aos familiares de Araci Bernadete 

Dessoe. Após o senhor Presidente convida aos colegas para discutir e votar: MOÇÃO 001/2017, dos 

vereadores aos familiares de Basílio Soares do Amaral, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

002/2017, dos vereadores aos familiares de Alacir Dessoe, aprovada por unanimidade.  MOÇÃO 

003/2017, dos vereadores aos familiares de Araci Bernadete Dessoe, aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 31/01/2017 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, 24 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 


