
 045

                    

 

ATA N° 05 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 31 (trinta e um) 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 04/2017, da Sessão Ordinária do dia 24/01/2017. Após, o 

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

05 minutos. 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, Mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, Jurídico, comunidade 

cipoense, coordenadores de estradas e de oficinas, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a 

todos. Senhor Presidente não pode deixar de comentar, senhores vereadores, a toda a 

comunidade que esse fim de semana que está por vir, a ex-vereadora dessa Casa, colega 

Marilene Margutti, estará indo para nova morada, em outro estado, a colega ex-vereadora 

Margutti foi uma pessoa muito querida pela comunidade, pelas pessoas sempre, colocou a 

sua loja no município, sempre ajudando as pessoas. Diz ao senhor Presidente em exercício, 

à comunidade e todos aqui, vamos deixar o agradecimento por ela ter prestado um serviço à 

comunidade, e até sua loja ali, ajudando o município de Capão do Cipó, por isso fica aqui o 

agradecimento em nome de toda a comunidade. No dia de hoje esteve conversando com 

vice-prefeito Jaques, lhe disse que esteve visitando trechos das estradas, lá, por exemplo, 

colega Miro no Carovi, no Rincão dos Ávila, e tem que ser feito um patrolamento em geral 

daquela estrada, que está precisando, ali do Carovi até divisa da Tupantuba, também 

passando Rincão dos Becker, e em Capão da Batalha também. Cita que o coordenador está 

aqui, já leve esse reforço ao secretário, e também no Camaquã, que faz divisa até Santiago, 

está muito difícil aquele acesso, e no Rincão dos Vieiras também, no seu Jota Becker, 

cruzando pelo Paulinho Nascimento, até seu Zeferino, saindo até a outra estrada que chega 

no Passo de Areia. Então, deixa aqui esse pedido ao secretário para quando der mandar 

fazer esse serviço para nossa comunidade. Também traz o pedido que hoje esteve no ICMS, 

visitando, aonde eles disseram que iram estar fazendo a revisão dos blocos modelos quinze, 

no dia seis, que a comunidade fique bem atenta, porque é muito importante, pois eles já vão 

às comunidades para quem não conseguir vir até o município realizar a revisão dos blocos, 

dia seis, de dois, de dois de dois mil e dezessete, das nove ao meio-dia, e da uma e meia até 
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às quatro da tarde, eles estarão no Carovi, no Salão Comunitário; no dia sete, de dois, de 

dois mil e dezessete, das nove às doze horas, Passo do Tibúrcio, sede Comunitária; no dia 

oito de dois, de dois mil e dezessete, das nove às doze horas, Entre Rios, Escola Municipal. 

ainda no dia oito, de dois, de dois mil e dezessete, das treze às dezesseis horas estarão no 

Assentamento Sepé Tiarajú, Escola Chico Mendes; dia nove, de dois, de dois mil e 

dezessete, das nove às doze horas, Esquina Palmeiros, Salão Comunitário; ainda no dia 

nove, de dois, de dois mil e dezessete, das treze às dezesseis horas, em Rincão dos Vargas, 

Salão Comunitário; dia dez, de dois, de dois mil e dezessete, das nove às doze horas, e das 

treze e trinta às dezesseis horas no Assentamento Santa Rita, Salão Comunitário; no dia 

treze, de dois, de dois mil e dezessete, das nove às doze horas, e das treze e trinta horas às 

dezesseis horas, no Assentamento Nova Esperança, Centro Comunitário Nova Esperança. 

Então através desses avisos pede que a comunidade fique atenta, para aqueles que não 

conseguem vir até a Sede do município. Seria isso e deixa seu muito obrigado, que Deus 

Abençoe 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, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que se faz 

presente, ouvintes da 87.9. Cumprimenta ao Serginho e ao mesmo tempo pede desculpas por não 

poder ter estado no programa dele, domingo, por motivo de força maior. Essa semana que passou 

esteve com a secretária de Assistência Social e ela lhe passou que os grupos estão retornando nas 

comunidades, as equipes estão preparando novidades, através de lazer, entretenimento, projeto de 

atividades físicas, para que as pessoas interajam entre elas, é isso que eles estão dando 

continuidade, através das oficinas para todas as idades. Irá continuar acompanhando, indo nas 

secretarias para ver se, realmente, estão fazendo e cobrando deles, pois acredita que as pessoas 

gostam desse tipo de atividades, de interagir com os vizinhos, com os amigos, uma coisa muito 

importante. Esteve na Secretaria de Saúde, aproveita para parabenizar a recepção, pois lá a 

Rosangela está de parabéns. Diz ter outros que trabalham lá, mas a Rosangela, aonde que vai como 

Agente de Saúde, está recebendo vários elogios sobre ela. Diz que ela é uma pessoa que sabe 

acolher e isso que estávamos precisando, alguém para acolher as pessoas, para chegar e tratar bem. 

Às vezes dar notícias que, de repente, o médico não veio, mas saber dizer um não com educação, 

pois, às vezes, a pessoa está nervosa, vai lá para fazer alguma coisa e, às vezes, o médico, 

infelizmente, não pode vir e a pessoa diz: “Ah não, o médico não veio”, e pronto. Destaca que a 

Rosangela, com toda educação, ouviu de outros, ela levanta e pede desculpas para as pessoas, diz 

que vai remarcar. Ressalta que ela está “vestindo a camiseta”, o que diz ser um exemplo para outros 

profissionais que estão trabalhando. Cita que o pessoal da faxina não tem como chegar lá no posto e 

não notar que eles estão trabalhando em equipe, a “Tia Ana”, a Kátia e o Alan trabalham em equipe e 

funciona mesmo, dá para ver a diferença. Conversou com a psicóloga, pois nosso município tem 

muitas pessoas que tomam muitos medicamentos e ela explicou que há muita dependência de 

medicamentos e, às vezes, não adianta. Pede que procurem atividades físicas, conversar com amigo, 

as vezes, só vivem abaixo de medicamento. Cita que nesses dias em que toda a comunidade estava 
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de luto, conversou com vários profissionais e disseram que várias pessoas, por causa disso foram os 

procurar, sendo que de uns aumentou a pressão, outros emocionados, tristes. Diz entender, mas que 

procurem outras formas, sem medicamento, de repente conversando com a psicóloga, através de 

grupos, pois ela quer montar grupos para a saúde mental, ou atividade física, outro tipo de lazer e se 

desligar um pouco do medicamento, pois é muito medicamento. Ressalta que o pessoal está triste, vai 

lá e pede um calmante, de repente, sai, conversa, caminha, e nem precisa uso de medicamento. 

Esteve no CRAS, conversou com o Robson e ele lhe informou que as oficinas estão com inscrições 

abertas, a de informática, a Banda Marcial, a ginástica, música, violão, teclado, gaita, canto e também 

atividades para crianças de zero a seis anos. Pede que as mães levem suas crianças para fazer 

atividades. Diz que as inscrições estão sendo realizadas no CRAS, das oito às doze horas e das treze 

às dezessete horas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, comunidade que 

se faz presente, ouvintes da 87.9. Cumprimenta a secretária de Assistência Social. Inicia pedindo ao 

Executivo que tome providências na torre da RBS, pois a porta foi arrombada há quinze dias, pelo que 

sabe, e tem equipamentos muito valiosos ali que, se alguém violar, podemos ficar uns quantos dias 

sem RBS no município. Pede que o Executivo tome providências, o mais breve possível, e arrume a 

porta naquele local. Falando em RBS, diz que isso também vale de informação, pois escutou hoje 

pela manhã, na RBS, que, agora daqui um ano, o sinal, para quem não comprar o aparelho conversor 

e a antena, logo não teremos mais sinais, quem tem os televisores mais antigos. Diz que para quem 

está inscrito e beneficiário do Bolsa Família, o governo federal dará o kit com antena e conversor. Não 

sabe se virá direto na Assistência Social ou se nos Correios, mas como falta um ano, tem tempo para 

todo o pessoal pesquisar e ver como será e a comunidade providenciar. Para maiores informações diz 

que tem o número 147 para ligar. Parabeniza todos os empresários do município, pois sábado foi o 

sorteio da Ação Premiada, e parabenizando o Ado, que foi o ganhador da moto, parabeniza todos os 

contemplados. Fala sobre o campeonato de futebol society aqui na praça, e logo mais terá a segunda 

rodada, diz que todos os desportistas estão contentes, pois, novamente, parece que quando tem o 

futebol, que é o que move o município, o pessoal fica faceiro e a gurizada fica o dia inteiro envolvida 

se preparando para o futebol. Cita que o futebol, queira ou não queira, diz ao Tiago, é o que move o 

município. Logo que termine esse campeonato pede que siga outro e assim vai, para sempre ter 

alguma coisa para apreciar na praça. Quanto à Secretaria de Obras, e aqui está o coordenador, pede 

que passe ao secretário de Obras, que recebeu ligações do Rincão dos Vargas e do Inhacapetum, 

que as estradas lá estão péssimas condições. Sabe que as patrolas estão em outros locais, mas no 

momento oportuno  se dirija àquelas localidades para fazer um bom trabalho lá. Sabe que o tempo, 

também, prejudica um pouco, mas é pouco, tipo essa chuvinha que veio hoje não atrapalha o 

andamento das patrolas nas estradas. Ao Demac, pede que o pessoal verifique as caixas de água do 

interior, os poços artesianos, pois quando tem água está derramando e indo fora, e quando não tem o 

pessoal fica sem água. Ressalta que ou está cheia derramando água ou está seca. Acha que é pouca 

coisa para resolver. Sabe que recursos tem e se precisa licitar algum aparelho, algum equipamento, 

alguma peça, que seja feito o mais breve possível. Cita que estamos encerrando janeiro, há trinta e 

um dias do governo novo, já dá para ter feito um levantamento se tinha alguma coisa com problema e 
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ter resolvido. No demais quer falar que quando todo mundo diz que não irá ter perseguição política 

quando entra, mas se for analisar bem quantas portarias já foram feitas e quantos já foram 

transferidos de locais. Diz que trabalhar todo mundo tem, diz ao Serginho que se faz presente, mas 

que existe perseguição, existe. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO 

GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colega 

vereadores, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9.  Sobre o que a colega Ionara se 

referiu do Posto de Saúde, isso é muito importante. Só pergunta por que antes não faziam isso aí, ou 

seria uma coisa política, pois funcionário é o mesmo, ou ganhavam menos, questiona isso. Cita que a 

prefeitura tem um quadro de funcionários capacitados para tudo que é setor. Acha que isso é um 

absurdo por que antes não faziam e agora fazem. Diz que isso tem que terminar e ver, trabalhar em 

conjunto para, simplesmente, terminar com isso aí. Diz ao colega Tiago que é lamentável o galpão da 

feira, é feio, triste de ver aquilo ali, a porta da frente caiu por cima de dois ônibus, quebrou vidro e 

nada foi feito. Não sabe quando caiu aquilo, mas crê que não fosse hoje e nem ontem, talvez dias. 

Cita que a outra porta da lateral também está caída e nada feito, sem falar a sujeira em roda que, 

quem chegar ali na verdade é uma capoeira. Falou que não ia criticar, mas, simplesmente, tem que 

falar o que é verdade, se foram colocados aqui para trabalhar têm que “achar o que fazer”. Diz que 

não irão ficar de braços cruzados, deixar o tempo passar e não ver o que está errado. Diz que se 

apavorou em chegar hoje naquele local e ver aquela coisa ali que não tem explicação. Sobre o 

negócio do Demac que o colega Jairo disse, diz que o pessoal pede e cobra, e é uma coisa simples 

de resolver, só que não é de agora, é de tempos, talvez dois anos. Fala que se tem dinheiro, como a 

Funasa deixou esse recurso, que não é pouco, é bastante, ao invés de dar continuidade, acha que 

teria que fazer esses reparos imediatos. Destaca que não são valores altos que vai ser colocado 

naquilo ali. Cita que tem um poço aberto no seu Nilceu Preto, onde dá mais ou menos uns duzentos 

metros, colocaria uma caixa ali e terminaria o problema, e não vai envolver bastante dinheiro. Cita 

quem vai ao Pedro Girardi e o Chiquinho, aquela gente ali não tem água, tem um dia e dez quinze não 

tem. Diz que isso não é qualidade de vida, eles estão tomando banho do açude. Diz que isso, na 

verdade, é uma vergonha, e só chegam aqui, falam e falam, mas, na verdade, não é de agora. Diz 

que o problema tem que resolver e não pegar e ir lá e tirar o defeito e não resolver. Não adianta virem 

aqui, todas as terças-feiras, e cobrar e não ser resolvido. Sobre a outra caixa de água que esteve hoje 

à tarde vendo, no seu Jota Becker, é bem simples de fazer, mas se não fizer, teria que pegar e dar 

uma barraquinha para um funcionário se acampar lá e ligar e desligar. Diz que se colocar uma 

contactora lá, trabalhou muito tempo nisso, dezoito anos e meio e sabe que se colocar uma bóia 

dentro da caixa e uma chave, pois com aquele negócio que montaram não irá dar certo. Diz que o que 

a Funasa colocou, que é via satélite, para ligar e desligar, não dá certo mesmo. Cita que é outra coisa 

que não irá ser colocado bastante dinheiro, coisa simples, e dá para ver e solucionar o problema do 

pessoal. Diz que, na verdade, todo mundo cobra e não quer chegar aqui, cada terça-feira, e estar 

falando, “bater” a mesma coisa. Diz que têm que pedir o que é verdade e tem que ser feito. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que os 

assiste hoje, secretária da Assistência Social, que está presente, ouvintes da 87.9, seu boa 
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noite a todos. Trouxe pedidos à Secretaria de Obras, já falou com o secretário para 

providenciar lâmpadas na localidade de Carovi, na frente da Capela do Carovi, e na avenida, 

próximo a Escola Macedo Beltrão. Também trouxe anotados os pedidos sobre a estrada que 

vai para Tupantuba, o qual o presidente já falou que está péssima aquela estrada, sabe que, 

na medida do possível, já estarão lá com as máquinas para fazer aquela estrada. Cita que a 

estrada de Rincão dos Ávila também está bastante ruim, crê que em breve estarão lá fazendo 

aquelas estradas. Sobre aquela ponte que tem no Camaquã, é um problema que vem se 

arrastando há muito tempo, foi apenas terminado de fazer, e desceu “água abaixo”, foi só 

momento de que foi aprontada, a primeira chuva que deu desceu tudo para baixo. Pede ao 

Prefeito que veja porque, Santiago também pertence uma parte ali, e acredita se falar com o 

Prefeito de Santiago poderá ser feito uma parceria, para realizar aquela ponte. Fica o pedido 

ao Executivo que veja a possibilidade de arrumar aquela ponte porque é um baita atalho por 

ali, e tem produtores que plantam do outro lado, para trazer a produção para o Carovi, senão 

tem que fazer uma volta muito grande lá pela Esquina Palmeiros, por isso a ponte lá é muito 

útil para p pessoal que planta ali, os lavoureiros. Parabeniza aqui a Associação Comunitária 

Social pelo evento realizado no último sábado, não pode se fazer presente por motivos 

pessoais, mas gostaria de parabenizar essa Associação, que fez sorteio de prêmios, e crê 

que esse ano será feito maior ainda. Também gostaria de dar os parabéns à ex-colega 

Marilene, que está indo embora, vai deixar a cidade de Capão do Cipó, por um tempo, mas 

sabemos que se for da vontade de Deus, um dia ela irá voltar para cá novamente. Deseja-lhe 

sucesso nessa caminhada, porque cada um tem um destino na vida, e quando chegar o 

momento certo a pessoa sabe a hora certa e para onde desejar ir. Deixa seu tempo de 

liderança reservado, seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, demais 

colegas vereadores, vereadoras, público que se faz presente, funcionários públicos dessa 

Casa, seu boa noite. Cumprimenta a secretária de Assistência Social, o coordenador de 

oficina, o coordenador de estradas Chico. Primeiramente, voltando ao assunto da sessão 

passada, que não chegou a concluir, diz que o orçamento da Agricultura, hoje, são cinco 

ponto quatro por cento, e, em torno de, dois ponto cinco por cento seria a folha. Então, diz 

que, com o maquinário que tem, não tem como fazer muito investimento, por isso a 

importância de ações extras, projetos estaduais ou federais, ou iniciativa dessa própria Casa, 

que está sugerindo. Espera que cada produtor que tenha o seu representante aqui nesta 

Casa, pegue o telefone, que apóie essa iniciativa, e ligue para o seu vereador e peça para 

apoiar essa ideia, independente de lado partidário, político, estão aqui para tentar ajudar de 

alguma maneira o produtor rural. Esteve fazendo um levantamento, numa ideia de comprar 

dois mil sacos de adubo, e gastaria em torno de cento e vinte mil reais. Diz que seria, mais ou 

menos, em torno de cinquenta por cento o que a Câmara de Vereadores devolve à prefeitura, 
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e ainda sobraria para alguma outra iniciativa ou outro projeto. Segundo ponto, fala sobre o 

concurso público espera que o Executivo anule. Não viu, mas pessoas lhe ligaram que as 

provas estavam no site antes da aplicação. Se isso realmente ocorreu alguém deve ter sido 

privilegiado com isso, e espera que o Executivo veja, pois foi uma falha da empresa, e que o 

Executivo anule e faça outro, é o mínimo que se pede. Diz que os colegas, na última sessão, 

falaram do excelente trabalho do secretário Jaques, nas Obras, mas, ao mesmo tempo, 

disseram que não tinha pneu para trabalhar. Destaca que ou é uma coisa ou é outra, pois não 

tem como não ter pneu e estar fazendo um excelente trabalho. Diz que alguma coisa está 

errada, meio sem nexo. Talvez não esteja em condições, mas estavam trabalhando, então 

alguma coisa está errada, em seu entendimento. Voltando a semana passada, na segunda-

feira, esteve no nosso município a assembléia da Coopatrigo, onde ela abriu para um 

conselheiro representar nosso município, e foi escolhido por voto o senhor Neomir Alcântara 

e mais dois delegados, por aclamação, que foi o senhor Claimar Weidmann e o seu Ênio 

Rosado, lá do Passo do Tibúrcio. Cita que esses são os três nomes que vão representar o 

nosso município na direção da Coopatrigo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas 

vereadores, a todos da comunidade, aos funcionários dessa Casa, aos ouvintes da 87.9.  Em 

nome de seu irmão cumprimenta a secretária de Assistência Social, o coordenador de estradas, o 

chefe de oficina. Quer levantar uma pauta, dizendo que não se fez presente aqui, anos atrás, mas 

morando aqui hoje, vê muitas pessoas falando e comentando que as pessoas construíram em nosso 

município o Clube Aliança, a Igreja, o Posto da Brigada e vários outros, e até o colega Jairo pode lhe 

dar uma mão, pois não morava aqui, e tudo isso fazendo festa, fazendo rifa, colaborações, doações, 

que as pessoas fizeram em nosso município. O vereador Jairo Charão faz um aparte: Cita o campo 

de futebol. O vereador torna à palavra e diz que vê que antes não tinha recurso e, mesmo assim, a 

comunidade cipoense se uniu e fez acontecer. Cita que hoje, com todo o recurso que temos, não se 

consegue fazer o que os outros fizeram. Vê um descaso com o dinheiro público e fica imaginando 

essas pessoas que correram para emancipar o nosso município, para fazer o Clube, para criar a 

Igreja, ver a nossa Agricultura familiar do jeito que está. Diz que tem que resgatar isso, pois é 

patrimônio público, dinheiro de todos. Ressalta que o nosso campo municipal foi investido trezentos 

mil. Não sabe bem o certo e está lá hoje, que o Executivo tem que resgatar. Questiona se vão investir 

todo esse dinheiro e vão deixar ali parado. Destaca as pessoas de idade, que ajudaram a fundar o 

nosso município, ou as que passam por aqui, irão pensar de nossas administrações. Questiona se 

não tem jeito, e responde que tem, pois dinheiro tem, verba tem, e se antes não tinha recurso, não 

tinha prefeitura, não tinha nada e, mesmo assim, as coisas aconteciam em nosso município, agora 

que temos dinheiro, temos arrecadação de ICMS e temos vários outros recursos e não está andando. 

Questiona por quê. Cita que a nossa feira, usamos a cada dois anos o parque de exposições. Destaca 

que dois anos para se usar um parque de exposições, que foi investido uma quantia de dinheiro. 

Outra coisa que diz é que o parque de exposições não é oficina, é a primeira vez que vê num 
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município, parque de exposição sendo oficina mecânica. Diz que ali tem que fazer uma revitalização, 

plantar árvores, construir o parque e não terminar. Destaca que isso não é de agora, é do tempo do 

prefeito Froner que começou, o prefeito Alcides que passou. Diz que tem que tentar resgatar que as 

pessoas mais antigas olhem para o município e vendo que está sendo investido e não abandonado o 

dinheiro. Ressalta que temos uma academia que foi feita aqui, que não temos nada dentro, só o 

prédio. Diz ao vereador Jairo, que tem que resgatar, e que, de repente, no temo deles não deu, mas o 

nosso Executivo tem que resgatar e tem que terminar, pois não adianta nós investir dinheiro para 

botar fora, não temos necessidade disso aí. Diz que tem tantas outras coisas que podem ser feitas 

então, se não vão usar. Cita a Casa do Agricultor Familiar, a qual é muito importante, as pessoas vem 

de carro e a pé vender seu produto, e ali uma capoeira, abandonado, se é para bonito não faça. Diz 

que se quer fazer coisa bonita, que vão fazer na praça e não na Avenida para ficar ali. Acha que cada 

um tem que fazer por merecer, e o prefeito Froner tem que trabalhar em cima de resgatar nossas 

coisas do município e não abandonar, pois o dinheiro é de todos, não é nosso, não é de ninguém, é 

de todos nós que trabalhamos pelo município. Diz que colocaram o prefeito Froner ali, e o vice 

Jaques, para trabalhar, e ele tem que saber disso. Frisa que ele que dá o “canetaço”, e os vereadores 

têm que cobrar e fiscalizar, mas quem dá o “canetaço” é o prefeito. Diz, sempre, que foi eleito pelo 

povo, para trabalhar pelo ovo, e o que tiver errado, que acham que é o certo, têm que fazer nessa 

Casa. 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. Cumprimenta o seu caro presidente, nobres colegas vereadores, 

comunidade que se faz presente, cumprimenta a secretária de Assistência Social, 

cumprimenta a todos, e os ouvintes da 87.9. Quer agradecer, de coração, a presença do seu 

mano Percival, mais conhecido por “Xeré”, essa pessoa que, ao longo de sua caminhada, 

esteve ao seu lado lhe dando apoio, força, para que pudesse chegar junto a essa Casa aqui. 

Deixa o seu muito obrigado a ele, por ter vindo, que seja bem vindo, e que se precisar desse 

Poder e de teu mano, estará a sua disposição.  Destaca aos seus caros colegas, seus caros 

vereadores, que, concorda plenamente com tudo que eles falaram, pois eles já tiverem 

reunidos com o senhor prefeito municipal, para tomarem providências da Casa do Produtor, 

que já foi mal construída. Pede para olharem o estilo que foi construído aquela casa, e 

questiona a mesma por não ter um estacionamento, não é fechado, o produtor vem ali com 

chuva, com vento, é lamentável. Reafirma que já foi encaminhado o pedido de providência ao 

Executivo e fala que o mesmo já está sabendo e que já autorizou as pessoas certas para que 

eles tomassem providências sobre a Casa do Produtor.  Ressalta que hoje também está 

indicando ao senhor Prefeito Municipal que dê uma olhada com atenção os seus queridos 

Estagiários do Município, pelo belíssimo trabalho que eles fazem, e pede também que seja 

olhada a bolsa-auxílio dos estagiários que estão estudando, eles precisam que sejam mais 

auxiliados pela administração municipal. Fala que encaminhou ao coordenador de Obras do 

município o pedido de encascalhamento de trechos da localidade de Entre Rios, 
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Inhacapetum, Distrito de Progresso e que está entregue ao coordenador Chico esse pedido 

que o mesmo fez ao coordenador de Obras do município. Destaca que também quer falar um 

pouquinho sobre o Concurso Público e fala que todos tiveram reunidos hoje com o advogado 

da empresa, o assistente da empresa, e simplesmente o prefeito municipal já tomou as 

devidas providências, agora cabem as mais altas autoridades, porque pela administração 

municipal ele já está embargado, e o prefeito municipal já tomou essa decisão e que hoje 

conversavam com a empresa. Diz que eles vieram especialmente os visitar e pedir 

desculpas, vieram se desculpar. Cita que o Prefeito não deu “moleza” para eles e que, 

infelizmente, essa empresa não poderá mais aplicar provas, talvez, aqui no Capão do Cipó. 

Quer agradecer também o pessoal da limpeza, que estiveram lá na escola Vilma Batista do 

Nascimento, fazendo a limpeza do pátio lá, e certamente vão fazer a limpeza da estrada que 

dá acesso à vila, porque está quase fechando, e já foi encaminhado. Fala que são trinta dias 

de governo e já estão andando e estão tentando fazer o melhor pelo povo de Capão do Cipó. 

Destaca também sobre o vazamento de caixa d’água que está acontecendo, pois já passou 

quatro anos da administração anterior e lá no Inhacapetum a chamada “família Bilo” e aquela 

caixa escorrendo água dias, noites, meses, e quatro anos chegando até o “passinho”, que era 

chamado ali do seu amigo Turi, já saudoso e falecido, e que não foi tomado providência, 

talvez agora seja passado. Ressalta também sobre o recurso da Funasa, também do governo 

anterior, e espera que venha mais algum auxilio, para que possam fazer o melhor. Reafirma 

que concorda plenamente com o seu querido e amigo Tiago sobre as questões do município, 

e que todos têm que preservar mesmo e que tem que fazer o melhor pelo povo de Capão do 

Cipó, porque se eles os colocaram aqui é para lhes cobrar, mas cobrar com moral, cobrar 

com ética, com os “pés no chão” e não muito menos criticando, mas falando o que é verdade. 

Concorda plenamente com o mesmo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

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

vereadora, os demais colegas vereadores, público que se faz presente, a secretária Lisiana, 

da Assistência Social, a qual deseja que seja bem vinda a essa Casa, aos ouvintes da 87.9. 

Diz e sugere ao presidente que deseja nos próximos meses entrar com um projeto de 

vereador mirim com as escolas, para trabalhar com as escolas municipais de nosso 

município. Acha que a política está lamentável em nível de Brasil, e que o que precisamos é 

tentar resgatar nas crianças isso. Entrará nessa Casa com esse projeto, e pede o apoio de 

todos os vereadores para que consiga colocar em ação esse projeto no município. 

Parabeniza a associação do comércio pela belíssima festa que ocorreu no último sábado na 

praça, a todos os que se fizeram presente, e que devemos incentivar o nosso comércio local. 

Sugere ao presidente que nesse mês de março, que é o mês da mulher, dia 8 de março é Dia 

Internacional da Mulher, que seja realizada uma palestra para todas as mulheres cipoenses, 

fazer uma parceria com a Assistência Social, com a Secretaria da Saúde, para que a mulher 
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seja valorizada. Diz que tem muitos assuntos que podem ser trazidos em pauta como 

violência, saúde da mulher, e muitas coisas que poder ser vistas. Acredita que essa Casa vai 

ser parceira para que se faça realizar durante o mês, que não precisa ser no dia 8, mas no 

mês de março para que venha realizar. Acha que nunca foi feita uma parceria assim da 

Câmara com as secretarias. Fala que vai trabalhar através de ofício e que não vira até aqui e 

ficar pedindo, e que esteve falando com o secretário e atual vice-prefeito Jaques, e entregou 

os pedidos a ele. Diz que os colegas já pediram, mas que no Rincão dos Ávila o pessoal está 

ligando e pedindo pelas estradas que estão bem ruins. Parabeniza o Serginho pelo programa 

que está fazendo nos domingos, que é um excelente programa que está abrindo para toda a 

comunidade ouvir, por que no domingo de manhã todo mundo está ouvindo. Parabeniza 

também pelo excelente trabalho que está realizando na escola Julio Biasi, que foi lá 

juntamente com a direção da escola e viu de perto. Fala ao Serginho que espera que todos 

os colegas dele tenham consciência e trabalhem da mesma forma. Associa-se as palavras do 

colega Tiago e diz que acha que na feira tem muito a fazer, começando a plantar árvores, por 

que diz ser vergonhoso que seu tio, de Porto Alegre, esteve no Capão do Cipó visitando e 

esteve no parque e que sentiu vergonha do estado que está o parque da feira. Acha que está 

hora de começar a mudar o rumo para fazer o melhor, limpar e plantar árvores. Fala que a 

academia popular é verba destinada e é por isso que está vazia dentro, e que o projeto vem 

pronto e que não tem como colocar, a não ser que faça outro projeto para acrescentar, e que 

foi por isso que ficou um tempo vazia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Diz que volta à tribuna, como líder de governo, 

e que quer dizer, defender o trabalho que o governo está fazendo, mas que só defende aquilo 

que é correto, aquilo que é justo. Diz que não vem à tribuna “tapar o sol com a peneira”, como 

aqui sempre foi dito, vem falar a realidade. Fala sobre os portões da feira, e diz que os 

portões foi uma vergonha quando instalaram, não souberam instalar, deixaram simplesmente 

enganchados de qualquer forma, que veio qualquer vento e derrubou os portões. Diz que foi 

dinheiro colocado fora, e lembra as palavras do colega que disse: “que devem ser bem feita 

as coisas”. Esteve lá e verificou outro portão que já foi colocado com melhores recursos, já é 

melhor que esse portão que caiu. Diz que foi com esse tipo de questões que aconteceu. Fala 

sobre as questões da academia popular que o prefeito já está tomando conhecimento dos 

fatos, já está correndo atrás, e que não será deixado fechado, que é uma obra que tem 

grandes custos, e que será tentado refazer. Fala que tem muito a fazer ainda pelo povo do 

interior, e que não é tanto a academia da praça, pois já tem a academia ao ar livre, e que tem 

muito a socorrer o povo do interior com água, casa, habitação, necessidades. Diz que tem 

que investir nessas partes, e que a academia popular é muito saudável, sabe se disso, mas 

tem na cidade academia ao ar livre, que é um recurso que tem que ser acessado, tem que ter 

tempo, tem que ter projetos para encaminhar novos projetos para que venha até a prefeitura 
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municipal para instalar a academia, e que é muito boa, ótimo ter uma academia, mas que tem 

academias populares. Fala na questão que o “tio Eli” pediu para ser encascalhado e que 

comentou com o coordenador de estradas que disse que já levou a conhecimento do 

coordenador. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO 

NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Volta à tribuna dizendo à Lisiana que sabe que faz 

trinta dias só, e que é muito pouco, mas que tem certeza e que confia na competência para 

que sejam realizados os grupos. Diz ser ótimo que já está acontecendo nas comunidades, 

nas localidades. Fala que na academia era antigamente, mas não sabe como está agora, o 

grupo da saúde, mas que a população não participava muito, por que sabe-se da dificuldade 

do pessoal do interior vim, e que não tem como colocar transportes para trazer as pessoas, é 

dificultoso, sabe-se que são gastos, e diz ser bom que os grupos estão retornando, sabe se 

que só tem um mês de gestão, que tudo é muito cedo, tudo está se encaminhando, espera 

que dê tudo certo. Diz ao colega “Manjolo” que na Secretaria de Saúde eram cobradas as 

limpezas, diz que é bom e que torce para que dê tudo certo e que seja cada vez melhor, por 

que quem tem que ser beneficiado é a população, é o cipoense, que são merecedores do 

melhor. Fala que quando esteve à frente da secretaria podem ter certeza de que cobrava e 

que nunca olhou distinção para exame, consulta, e que sempre esteve tentando o melhor, por 

que falhar todos falham, somos seres humanos, e que nem Jesus Cristo contentou todo 

mundo imagina nós. Fala que podem ter certeza que a limpeza cobrava. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Fala ao 

colega Antonio que o que ele disse é verdade, que talvez fosse no tempo do Meneghini que 

fez aqueles portões que estão caídos, mas que não adianta ficar cobrando por que é uma 

coisa que eles não vão voltar a fazer. Diz que agora temos que cobrar o outro prefeito, por 

que agora é só ele que vai resolver esses problemas, e que é assim que pensa. Fala sobre a 

bacia leiteira, que é um incentivo grande que teria que ter para realmente solucionar o 

problema do Capão do Cipó. Fala que o colega Tiago é muito empenhado em trazer uma 

empresa, e que isso é muito bom, é belíssimo se der certo de trazer uma empresa para cá, 

só que não vai solucionar o problema. Na verdade, diz que o problema é a bacia leiteira que 

tanto “batem” que pode ser que um dia dê certo, que coloquem em prática. Diz que o pessoal 

está na espera da vontade do prefeito de pegar e trabalhar, e que no momento em que focar 

em cima disso vai dar certo. Diz que não adianta dizer que vai fazer e não fazer, pois de 

promessas o pessoal está cheio, que isso é uma vergonha por que é promessas em cima de 

promessas e não é feito nada, que vão passar mais quatro anos e se ficar desse jeito sempre 

vão “bater boca” e nunca fazer nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Ressalta que voltando nessa Tribuna 

vem falar a respeito das caixas de água, e assim fala que é mais uma obra mal feita. 

Também fala que foi colocado um aparelho que conforme dá o vento ele gira, ou não liga, ou 



 055

não se desliga, e assim reafirma novamente que é mais uma obra mal feita, que tem que ser 

corrigida e que é mais um gasto de dinheiro público que é colocado fora mais uma vez. Diz 

ao seu colega Tiago a respeito das patrolas, que o mesmo diz que já falou ao secretário de 

Obras, o Jaques, e diz que agradeceu ele pelo empenho que ele está fazendo pelo trabalho. 

Cita ao Tiago que o mesmo conhece pneu, maquinário e ressalta que o mesmo não é de hoje 

que trabalha na Agricultura, trabalha com o que se tem, e reafirma novamente que o elogiou 

pelo esforço que o mesmo faz por aquelas patrolas, que era pra fazer um quilômetro de 

estrada durante o dia, e tem feito meio porque os pneus das patrolas passam só furando. 

Então, foi a respeito disso que falou. Refere-se ao Tiago porque o mesmo disse aqui que não 

tinha pneu e não podia trabalhar, e reafirma que não, que falou que os pneus estão gastos, 

estão ruins e pelo esforço que ele teve. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Ressalta que voltando a 

essa Tribuna o mesmo diz que não ia falar no galpão, mas que só vai responder ao “Manjolo”, 

dizendo que já faz dez dias o último portão que caiu e que não é o que aconteceu, e que são 

só as providências que estão sendo feitas para consertar, e que está lá do mesmo jeito. Cita 

que é isso que eles estão cobrando e pede que sejam tomadas atitudes, e que acidentes 

acontecem o culpado não se sabe, mas que seja feito o conserto, e que está lá há dez dias o 

portão em cima dos ônibus e que está lá, simplesmente. Fala que alguns produtores rurais, 

como o mesmo esteve diretamente ligado, e que cobraram o porquê do seu colega Sergio ter 

sido transferido. Questiona se foi por política, e diz não saber, e que cada um tem suas 

idéias, porque o Sergio sempre estava disponível aos produtores independente de horário. 

Fala ao Tiago sobre a feira, que ia falar na primeira vez, mas já que o mesmo já tinha falado, 

faz das suas, as palavras dele.  Ressalta que a feira não é para ser oficina, mas que tem que 

investir num parque e que a feira é um exemplo na região, e que todos esperam que façam 

um investimento para que a feira cada vez cresça mais. Ressalta, novamente, que não tem 

que fazer oficina em galpão de feira. E por fim deixa o seu muito obrigado. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, PP: Ressalta que 

queria voltar para parabenizar o seu amigo Serginho pela oportunidade que o mesmo deu a 

todos eles domingo passado, de se fazer presente no seu programa. Fala também que queria 

parabenizar à escola, a diretora da escola Julio Biasi, juntamente com a secretária da 

Educação, com os funcionários, pelo trabalho que estão fazendo no colégio. E fala ao seu 

“tocaio” referindo-se ao seu colega Tiago Rosado, que os dois gostam de evento, que gostam 

de cultura, e fala também da feira que eles esperavam que a mesma fosse hoje uma das 

coisas que atraísse as pessoas para o município, que o Parque fosse mais um meio de 

diversão nos finais de semana, para os munícipes que quisessem ir ali prestigiar, e hoje todos 

estão vendo que não é isso. Reafirma que concorda com o seu colega Antonio que as 

pessoas também necessitam no interior, e diz ao seu colega Antonio que não quis colocar 
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isso, e sim quis colocar que a academia é patrimônio público que não pode ficar abandonada, 

e reafirma que não quis dizer que tem que investir, e sim que falou que não pode ficar o 

dinheiro parado no município. Cita, como disse a sua colega Carine, que se tem que fazer 

projeto, que o Executivo consiga fazer o mesmo e traga para essa Casa. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Diz que vai 

pedir a Secretaria de Obras que faça roçada aqui na cidade, principalmente nas esquinas, 

para evitar acidentes. Reafirma, principalmente, nas esquinas. Fala que o seu colega Tiago 

falou bem dos dinheiros que tem que serem bem investidos, e que concorda com ele e cita só 

que todos esses Projetos que estão em andamento, que não foram concluídos, são por que 

os recursos ainda não chegaram todos, senão o colégio eles tinham idéia de aprontar, todas 

as obras que foram iniciadas era de aprontar, só que os recursos federais pararam, e que a 

hora que vim tudo vai se concluir. Cita que quer falar da Fonoaudióloga, o projeto 002, e 

explica que no caso é um Projeto em caráter emergencial para dois anos, renováveis por 

mais dois anos, e questiona que se é emergencial tem que mudar esse Projeto e botar para 

seis meses, renováveis para mais seis, pois se diz emergencial vai ficar quatro anos a pessoa 

no município contratada, que seja seis mais seis meses, porque durante esse período sai 

concurso. Ressalta que quer dizer sobre o Projeto da Funasa, que o Projeto da mesma 

sobrou dois milhões, e tem até seis meses para ser empregado esse dinheiro, senão não terá 

mais esse recurso. Fala para olharem bem que o que ficou tem que ser feito. E fala também 

de um assunto polêmico que está surgindo no município, sobre a transferência dos alunos do 

Julio Biasi para escolas estaduais. Reafirma que há diversas ligações, e que todos os 

vereadores devem ter recebido, devem estar sabendo o que está acontecendo e que todos 

têm que se reunir, e que os pais vão vir se reunir com o Executivo para tomar uma 

providência, senão eles vão tomar uma providência. Ressalta, novamente, que não é justo 

tirar os alunos do Julio Biasi porque determinada pessoa quer. Fala que o caso é que quando 

algumas pessoas chegaram em uma reunião disseram assim para os pais: “a vaca secou”!  

Reafirma que “a vaca não secou” e que a prefeitura é forte e que são dois mil e oitocentos 

reais que vão perder, por criança, no Educandário da rede municipal. Então, perderão cento e 

quarenta mil, porque tem mais de cinquenta crianças para serem transferidas. Fala que irão 

pedir ao Executivo que sente com a secretária e com os pais desses alunos para tomar essa 

providência. 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. 001/2017, 

da Bancada do PMDB, indicando como Líder de Bancada para o exercício de 2017 a vereadora Carini 

Jesus Rosado Nascimento. OF. 001/2017, do PMDB, indicando como Líder de Partido para o 

exercício 2017 o vereador Tiago Germano Cazarteli Rosado. OF. 08/2017, da Secretaria de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, solicitando empréstimo Plenário para reunião de elaboração 

do calendário de eventos 2017, às 9h00min, do dia 1º de fevereiro de 2017. CONVITE, da Secretaria 



 057

de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, para reunião de elaboração do calendário de eventos 

2017, às 9h00min do dia 1º de fevereiro de 2017, na Câmara de Vereadores. INDICAÇÃO 002/2017, 

do vereador Antonio Jardim ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 003/2017, da vereadora Ionara 

Nascimento Ferreira ao prefeito municipal. Após o senhor Presidente convida aos colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 001/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2017”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 07/02/2017 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, 31 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 


