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ATA N° 07 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

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

Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2017. Havendo número regimental de 

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

iniciamos nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente, em exercício, cumprimenta os presentes, 

passando a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 06/2017, da Sessão Ordinária 

do dia 07/02/2017, que foi aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente, em exercício, 

informa que está presidindo a sessão de hoje, motivo viagem do Senhor Presidente a Brasília. Após o 

Senhor Presidente, em exercício, chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite ao Senhor 

Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipes que honram com suas presenças, e 

especial a 87.9, que logo mais estará os ouvindo. Diz ao Senhor Presidente em exercício, Antonio 

Chaves Jardim, que trouxeram a Casa, hoje, em nome do colega “Manjolo” e juntamente com o 

colega Tisott o Projeto-Sugestão 001/2017, nessa Casa Legislativa, com relação às casas funcionais 

da Brigada, que muito já tramitou na Casa, o colega Diego que está viajando, dos quais teve uma 

rejeição muito grande nesse projeto, do qual hoje deve estar arrependido quem votou contra, não pelo 

fato de fazer ou não fazer esse projeto, mas a Casa tinha obrigação de passar esse projeto das casas 

funcionais da Brigada Militar. Explica que funciona da seguinte forma, se o Presidente entendesse que 

sempre sobra recurso da Casa, e repassar um valor para a prefeitura, e sentar juntamente com o 

prefeito, e construir de três a quatro casas para a Brigada Militar, casas simples, em torno de quinze 

mil, ou vinte mil reais, que daí conseguiria fazer com que novos brigadianos poderiam vir morar em 

Capão do Cipó, e teria mais segurança no município. Cita que foram contra o projeto, tantas coisas 

acontecendo no município, todos sabem dos roubos, assaltos, e agora por último esse assassinato 

que não tem precedente o tamanho. Não diz que iria inibir, se iriam conseguir que isso não 

acontecesse, mas uma boa parte de tudo que acontece no município, de ruim, iria conseguir brecar, 

tanto o fato de dar mais atenção aos empresários do município, como agora vê se que, novamente, 

quebraram os vasos sanitários nos banheiros da praça. Então, se tivesse mais efetivos, certamente 

dois ou três brigadianos, iriam passar diariamente e noturnamente nas ruas principais de nossa 

cidade, até no interior como o povo se junta, os agricultores, antigamente, não sabe se agora 

acontece ou não, pagavam o combustível para Brigada, e uma manutenção de pneus para que 

conseguissem evitar certos roubos, e diz assim agora é a oportunidade. Fala que tem que colocar 

esse projeto na Casa, e fazer isso aí, ainda mais que se sabe que em junho se forma mais uma 

quantia de soldados, brigadianos, tem uma leva agora em julho.  Acredita que se juntarem o Executivo 

com o Legislativo, os colegas vereadores e irem a Santa Maria, certamente conseguiram aumentar o 

efetivo de Capão do Cipó, claro que isso aí também se colocarem as câmeras, como sempre tem dito, 
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vai ajudar bastante, mas precisa-se da força do policial, porque quando acontece qualquer coisa, com 

você em qualquer lugar, a primeira coisa é chamar a Brigada. Então, pede que passe esse projeto, 

não é que vai a votação é claro, mas para que se possa fazer isso, que é de muita relevância para a 

comunidade. Gostaria de falar dos transportes também da Educação, os alunos todos sabem logo 

mais irá ter uma reunião aqui, sobre os transportes para Santiago, gostaria de poder participar, o 

convite também é para esta Casa, certamente será para os vereadores também, porque pelo que 

sabe querem dar transporte para os alunos apenas da universidade, e para pessoal que está fazendo 

curso técnico não querem dar mais. Não sabe se é real isso, mas foi o que chegou até sua pessoa, aí 

então diz como todos aqueles estagiários que estão na prefeitura irão trabalhar se não estiverem 

fazendo seus cursos técnicos. Certamente, diz que terão que ser demitidos. Acredita que tem que ver 

essa situação, porque sempre teve transporte para todo tipo de aluno no município e não é agora que 

vai ter que voltar atrás, de tudo que foi feito, tem que ajudar os filhos a se formarem, e não a regredir. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vice-prefeito que está de 

prefeito em exercício hoje, coordenador de estradas e aos demais que as vinte e uma horas estarão 

os ouvindo. Reforça o pedido, aproveitando que o secretário de Obras está presente e o coordenador, 

do seu João Neves que já passou nessa Casa sobre a dificuldade dele sair de casa quando chove. 

Então, ele pede e devem vir cobrar aqui, pois esse é o dever. Reforça para o Jaques o pedido de 

quebra-molas na Rua 17 de Abril, que está sendo um perigo total, por que passam carros em alta 

velocidade a oitenta quilômetros por hora e a cem quilômetros por hora, e tem bastante crianças 

pequenas, tem o seu e tem os dos vizinhos, às vezes é erro seu de deixar a criança nas ruas, mas 

quando vê está lá na rua, e atacar é difícil, o perigo sempre está rondando. Fala sobre coisas que não 

ficou chateado, mas que para si aqui nessa Casa não vai existir política, quer deixar bem 

sinceramente, bem certo, que na sessão passada foi falado, onde o colega Antonio falou sobre o 

presidente Michel Temer, isso é uma coisa que não os levará a nada. Já lhe cobraram: “Será que vai 

seguir a mesma coisa?”, não admite por que devem fazer uma união e trabalhar para o povo, foi 

falado isso, mas presidente é um só, se tivesse um de cada partido daí não sabemos no que iria virar 

hoje, o presidente é de todos nós, como o prefeito de Capão do Cipó hoje é só um, é prefeito de todo 

mundo, e devem se dar as mãos e não criticar, tem que tentar fazer alguma coisa senão não vão 

chegar a lugar nenhum, se dar as mãos, ir aos assentamentos, nas localidades, tentar fazer projetos 

unidos, assim sairá do papel, senão vai ficar quatro anos nessa Casa criticando e não sendo feito as 

coisas que se tem para fazer. Esteve falando com bastante gente, pensaram que será fácil, e que o 

prefeito deve tomar uma atitude de fazer essa bacia leiteira lá de baixo, que daqui dez, quinze anos se 

não estiver funcionando vai ter pouca gente, por que terão que vender as terras e ir embora. Cita que, 

hoje, com cem ou cento e cinquenta sacas de soja não se vive um ano intero, a fonte de renda seria 

essa, seria simples os vereadores fazer uma reunião junto com as comunidades para buscar alguma 

alternativa para tentar fazer alguma coisa, tem que ser feita, deve se implantar, todo mundo deveria 

“pegar parelho”, que daria certo. Fala que isso até foi discutido antes, e foi falado ainda na política que 

essa bacia leiteira tem que se colocar funcionar, até pelo Serafim foi falado isso, mas hoje ele não 

está e não adianta criticar eles por que é passado, têm que, na verdade, elogiar essas pessoas que 
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hoje o município está em primeiro colocado na região, e que é um orgulho saber que o nosso povo 

que administrou desde a primeira administração até o dia de hoje estão sendo gente séria, gente 

competente, que é isso que a gente quer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, Mesa Diretora, 

colegas vereadores, vereadoras, comunidade que os assiste hoje, ao vice-prefeito, prefeito em 

exercício Jaques, ao coordenador de estradas Chico, e deixa o seu boa noite a todos e aos ouvintes 

da 87.9, que irão os ouvir em seguida.  Ressalta o que todos sabem, que está chegando o início do 

ano letivo e a direção da escola Macedo Beltrão do Carovi está convidando os pais, os alunos, para 

uma reunião na próxima segunda-feira na abertura do ano letivo, dia vinte de fevereiro a partir das oito 

horas da manhã. Fala então aos pais que puderem se fazer presentes, para estar junto na abertura do 

ano letivo dos alunos. Destaca que também a mesma estará avisando os pais do ensino médio, que 

moram aqui no Capão do Cipó, que na terça-feira, dia vinte e um, após a sessão eles vão estar aqui 

fazendo as matrículas para aqueles que não puderem ir até a escola para fazer as suas matrículas 

para seus filhos. Ressalta que todos sabem que o ensino é dever de todos, é direito de todos, fala 

novamente que a escola está se colocando a disposição para todos os pais que desejarem matricular 

seus filhos. Quer também adiantar aqui que na última sexta-feira participaram de uma reunião com a 

coordenadora, professora Tânia Guerreiro, que veio até o município falar com os vereadores, com o 

prefeito, com a comunidade, aqueles que puderam, sobre as aulas das escolas do estado, sobre o 

zoneamento escolar, sobre os destinos que vão ter as escolas. Reafirma que todos veem que a 

coordenadora tem uma preocupação muito grande de manter as escolas no campo. Explica que é por 

isso que ela tem se dirigido e que não importa o partido que ela é, e que o importante é o esforço e 

que todos têm que admitir o esforço que essas pessoas fazem para que a escola permaneça. 

Ressalta que sabem que os pais são livres de colocar seus filhos aonde quiserem. Fala que hoje veio 

falar com a professora Cecília, porque para si educação, não teve muito tempo de estudar, tem pouco 

estudo, mas vê que os filhos sem educação não são nada, e destaca que hoje para trabalhar até 

numa lavoura, na agricultura, precisa ter estudo, porque as máquinas hoje estão cada dia cheias de 

equipamentos e precisa o profissional ter estudo. Fala também que ontem escutava o presidente do 

Sine de Santiago, e ele estava preocupado que tem muitas vagas hoje na agricultura, um salário bom 

e que não tem profissionais capacitados. Reafirma então que profissionais para serem capacitados 

precisam não somente do estudo, ele precisa ter conhecimento da agricultura, então todos têm que 

fazer de tudo para os agricultores, para a família, não saírem do campo, que continue e tenham esse 

benefício de estudar. Quer dizer aos pais que teve muitas ligações e reafirma que teve pais 

preocupados e que até o relataram que está sujeito a escola Julio Biasi fechar e reafirma que disse e 

diz ao pai até o ponto que chegou a educação, fazendo politicagem. Relata que isso não é coisa que 

se deve fazer porque a escola Julio Biasi, hoje, tem quase quatrocentos alunos e ressalta que todos 

sabem que têm problemas também, como as escolas do campo têm problemas, têm dificuldades, falta 

professor como falta em tudo que é lugar. Destaca que o ensino no município está sendo de 

qualidade então, que os pais estão convidados a matricular seus filhos aonde quiserem, mas cita 

também que a respeito de transporte escolar isso é uma decisão que cabe a prefeitura, que cabe 

todos se reunirem, conscientizar, nada é feito a força e ninguém é obrigado a nada. Ressalta, 
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novamente, que a conscientização, muitas vezes, até erram por que falta conhecimento no estudo 

naquilo que falam. Fala então para os pais irem e conversarem com a direção das escolas, converse 

com a secretária de Educação para chegar a um acordo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Senhor Presidente, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, munícipes que se fazem presentes, funcionários dessa Casa, vice-

prefeito Jaques, ouvintes da Cipoense, que os ouvirão logo mais, seu boa noite. Quando se propõem 

a concorrer a um cargo público, deve-se ter acima de tudo, muita responsabilidade, pois todos os dias 

temos problemas para resolver, e a comunidade espera trabalho e empenho. Cita que a sua chapa, 

que nessa última eleição não saiu vitoriosa, tinha total dimensão do que era necessário para fazer, 

pois iriam entrar com as mãos limpas, e com a certeza de dar uma resposta positiva para a 

comunidade cipoense. Destaca que não prometeram emprego, e sim trabalho e responsabilidade com 

o dinheiro público, e hoje o que vimos é um governo que reclama da crise, e por outro lado emprega 

pessoas sem nenhum critério, e todos sabem que a lista de espera é grande. Vê hoje um governo 

perdido, arrumando desculpa para tudo, governo em seu ponto de vista trabalhando contra o cofre 

público, colocando interesses pessoais acima do povo. Até agora não lhe provaram que o 

zoneamento escolar é viável financeiramente, o prefeito diz uma coisa e faz outra, porque na 

segunda-feira passada, na reunião, disseram, até o vice-prefeito que se encontra aqui, que iria ficar 

como era, e os vereadores confirmaram na sessão passada, que teria transporte para todos, mas 

para surpresa na quinta-feira foi marcada uma reunião para sexta-feira voltando atrás, com a 

Coordenadora Regional, dizendo que vai haver zoneamento na região da Chico Mendes. Questiona o 

povo como fica, acredita em quem? Cita que o povo escuta os vereadores nessa Câmara, ou não 

estão falando a mesma língua que o prefeito. Diz ao caro colega Antonio, que irá pegar a “deixa do 

Manjolo”, que o colega falou na última sessão em “um simples estagiário”, realmente, mas o colega 

esqueceu-se do outro CC que começou junto, no mesmo dia, e mais um CC começa essa semana. 

Então, pede para mais coerência nessa Tribuna, não devem enganar o povo. Sobre seu partido do 

PMDB, que o colega falou, falou dos governos, tem pessoas honestas em todos os partidos, e 

desonestas também, inclusive no seu partido, e que o mesmo julgue governo e não partidos. Fala que 

seria muito bom da parte do colega vir falar do governo do PP, esse por sinal é unido com o PMDB a 

nível federal e estadual, partido esse que tem pessoas de alto gabarito. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Vem hoje levantar mais uma pauta em nossa 

comunidade, aos colegas vereadores, ao prefeito em exercício, ao prefeito que está viajando, sobre a 

importância da agricultura em nosso município. Destaca que as pessoas ficam perguntando o que 

podem fazer pelo município, e andando pela comunidade e filho de agricultor, diz que está no 

momento de se unirem os nove vereadores, o Executivo e pensarem em ter a nossa Cooperativa 

Regional Cipoense. Diz que em todos os municípios existe, e o nosso município, pela quantidade de 

agricultores, de família e de produção que se produz aqui, acha que a gente tem que dar o primeiro 

passo. Cita que essa Casa, nos tempos antigos, nunca pensou e, certamente, seus colegas 

vereadores estão com a mesma posição, e não só o vereador Tiago, de construir uma cooperativa em 

que os associados de nosso município formem a chapa, concorram e façam a nossa cooperativa 

desenvolver. Ressalta que, hoje, temos a maior produção de soja em nível de município da região. 
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Questiona por que não criarmos a nossa cooperativa e termos a sede aqui. Diz ser difícil, mas não 

impossível, pois temos grandes nomes e vai ajudar não só o grande, mas o pequeno produtor, 

também, pois irá entregar sua soja e seu leite ali e terá seu retorno, sua garantia, será sócio e irá 

acompanhar a cooperativa. Diz ao prefeito Jaques, que cabe tentar fazer. Não diz que se consiga, em 

médio prazo, mas que comece, pois para tudo tem que ter um começo e essa cooperativa seria muito 

importante, no município totalmente agrícola. Concorda com o colega Tiago, pois falaram a verdade 

dizendo que teria transporte para todo mundo, agora sobre zoneamento não falaram, ao menos não 

falou. Destaca que falaram que ia ter transporte escolar para todo mundo, e o vice-prefeito esteve 

aqui e disse, agora o zoneamento não comentaram. Diz à dona Ana Luíza, que o Carlos os procurou 

hoje, que o que depender deste vereador, desta Casa, no que puder ajudar as pessoas de nosso 

município, que estão trabalhando e produzindo, certamente, podem contar com o apoio. Fala que não 

sabem o que fazer, mas o que ela precisar, alguma coisa em que possam ajudar. Diz que falou com o 

vice-prefeito, hoje, e diz ao colega “Miro”, que a roçada do Carovi sai amanhã, a comunidade pode 

ficar tranquila. Diz que estão com problema na roçadeira, mas amanhã, certamente, sai. Pede ao 

Jaques que pense com carinho nessa cooperativa, tentar juntar o associado, os produtores, pois a 

nossa produção é muito grande e tem que partir daqui e essa Casa nunca fez projeto, pois não fazem 

projetos e sim sugestões. Acha que as sugestões têm que partir daqui, pois foram eleitos para fazer 

alguma ciosa pelo povo. Pede que pensem termos nossa cooperativa. Como exemplo cita o rapaz do 

assentamento vir entregar sua produção e saber que irá receber, ter o retorno, o crédito que 

necessita. Pergunta por que não podemos, e responde dizendo que sim, claro que podemos, e se 

fizer duas ou três assembléias enche de agricultores apoiando essa cooperativa, mas têm que dar o 

início, que parte do Executivo. Diz ao Jaques que o que depender dessa Casa tenha certeza que irão 

ajudar o prefeito e o vice-prefeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa 

os trabalhos da Mesa à 1ª Secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadores, 

comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9. Diz que não irá entrar em debate sobre o governo, 

pois o povo sabe o que o governo está fazendo, só a aposentadoria do nosso trabalhador rural, que é 

o que sustenta nós, o que ele quer fazer é lamentável, e não precisa falar mais, está aí o governo. 

Quer dizer que, hoje, conversando com o prefeito, a partir da semana que vem irão fazer todo um 

trabalho na comunidade de Entre Rios, de roçada, patrolamento, arrumação de pontilhões. Fica feliz 

em saber que estão patrolando os assentamentos, e aos poucos vão fazendo o melhor para o povo 

do Capão do Cipó. Diz ao Carlos que, também, se associa com dona Luíza e seu Egídio, e acha ser 

um descaso com o trabalhador que está lá no assentamento 14 de Julho, com sua família, vendendo 

o seu produto, e o governo quer desapropriar, tirar dali, por, simplesmente, ser um comprador. 

Questiona que governo é esse e que sustento o mesmo quer dar ao homem do campo, pois o que ele 

quer é terminar com o homem do campo. Questiona se seus colegas vereadores não assistem o que 

os senadores estão falando, que esse será o pior governo e irá terminar com o homem do campo. Diz 

que se terminar com o homem do campo irá terminar conosco, aqui na cidade. Diz ser lamentável e 

se associa com a senhora, e o que precisar e tiver ao seu alcance, conte consigo, pois sempre foi um 

defensor dos assentamentos e não será diferente hoje. Associa-se as palavras do colega “Manjolo”, e 
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diz concordar, plenamente, e o que precisar para ajudar o pequeno produtor, o homem do campo, 

pode contar. Sempre foi defensor do pequeno produtor, da pequena propriedade e, hoje, não será 

diferente. Passou quatro anos longe dessa Tribuna e sabe muito bem como é a necessidade do 

pequeno lá fora, das dificuldades. Acredita que têm que fazer as coisas com “os pés no chão”, mas 

aquilo que o trabalhador merece e não fazer igual um adubo que veio e foi distribuído para pessoas 

que nem terra tinha e nem um pé de alface plantava. Diz ser esse o maior descaso que fizeram. Diz 

que a sua irmã, que trabalha com a bacia leiteira, a qual ajuda, e se inscreveu e desapareceu a folha. 

Procurou o prefeito passado e ele lhe disse que não sabia. Procurou o secretário, que deu risada de 

sua cara. Cita que não ganharam um saco de adubo do governo, foi dado para aquele que eles 

queriam e sabiam, provavelmente para os companheiros. Diz ao seu prefeito que isso não quer que 

venha acontecer com nossa administração, pois todos são iguais e têm os mesmos direitos, e se 

fulano come uma comida melhor, também podemos comer, mas desde que tenham apoio e incentivo. 

Sabe que lá na sua pequena propriedade, sua irmã se inscreveu, pois têm uma terra lá que não tem 

condições de uma pastagem se desenvolver e quando não se desenvolve não tem uma bacia leiteira 

forte, pois a vaca de leite precisa de pasto para poder produzir, senão não produz leite. Diz ser 

lamentável, os governos estão aí e têm que se dar as mãos. Concorda, plenamente, com o que o 

colega “Manjolo” falou, e diz ser “parceiro”, e conte consigo, o que estiver em seu alcance o mesmo 

pode o procurar, pois será um “parceiro. Diz à senhora, que se faz presente, que pode contar com sua 

pessoa e o que precisar e puder fazer, irá fazer, e que Deus seja maior e a senhora irá ficar no 

assentamento 14 de Julho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o 

senhor presidente, colega vereadora, demais colegas vereadores, público que se faz presente, 

ouvintes da 87.9 e funcionários dessa Casa. Agradece a presença do coordenador Regional da 

Agricultura, senhor Antonio Portela, que esteve em nosso município, pela parte da manhã, se 

colocando a disposição de todos os vereadores. Cita que teve a oportunidade, junto com o colega 

Tiago, de conversar com ele ali na frente da Secretaria de Agricultura, ele é de São Luiz Gonzaga, o 

escritório está à disposição e ele é o representante da Secretaria de Agricultura da região e se 

colocou a disposição para o que precisar, ali em São Luiz Gonzaga, e, também, ele é representante 

do deputado Osmar Terra. Agradece ao convite da 3 Tentos, hoje, que tem um evento, em Santa 

Bárbara, várias mulheres foram, e quer se desculpar que não pode ir, devido a sessão. Em nome do 

Alex e da Jú, diz que as mulheres lhe ligaram e o evento foi maravilhoso, e é tempo de incentivar essa 

nova empresa que está abrindo, um acolhimento essencial foi lá, segundo as mulheres lhe falaram. 

Só tem a agradecer e pedir desculpas por não poder se fazer presente. Diz à Ana Luíza Sarturi, que o 

que tiver dentro das possibilidades para a apoiar, sabe que pode contar consigo sempre, ela e a 

família dela podem contar. Esteve conversando com a secretária de Assistência Social, a Lisiana, a 

qual lhe recebeu muito bem, inclusive a vereadora Ionara esteve junto participando, e lá conversaram 

e colocou a situação de uma família do assentamento, um caso bem complicado, mas que, graças a 

Deus, eles estão tomando todas as providências possíveis, fazendo aquilo que é, pois tem coisas que 

fogem a atribuição. Cita que a Lisiana colocou a secretaria a disposição e está tomando providências. 

Agradece pelo que ela está fazendo por aquela família. Entregou ofício ao senhor secretário, diz ao 
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vice-prefeito que se faz presente, em mão dele hoje, e acredita que o mesmo irá dar uma olhadinha 

naquelas estradas que pediu, o pessoal está pedindo, e na associação do Progresso que o pessoal 

está pedindo, quando der, pois sabe que estão passando por dificuldades, mas que os cursos saiam 

lá. Diz que não é muita coisa que falta, são uns reparinhos lá na antiga escola, para que sigam os 

cursos. Gostaria de sugerir nessa Casa, que todo mês sobra orçamento, para que passe para a 

Saúde, pois se está com dificuldades, de repente uns meses até se equilibrar as coisas e que possam 

passar daqui para lá para que não tenha pendências. Acredita que ajuda a secretaria, também. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Em 

viagem a Brasília. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, demais colegas vereadores, público que se faz 

presente, ouvintes da 87.9 e funcionários dessa Casa. Cumprimenta o Vanduir, conhecido por “Titão”, 

seu cunhado, demais moradores do Nova Esperança. Cumprimenta os moradores do bairro Santo 

Antonio, que estão aqui e seu Borges de Lara. Esteve lá no CRAS, conversando com a secretária 

Lisiana, a qual lhe passou que estão tendo grupos de convivência, lá no Rincão dos Vargas, no 

Carovi, tendo aulas de música, canto e demais oficinas. Cita que hoje a tarde teve oficina para 

crianças de zero a seis anos. Convida para grupo que terá no Rincão dos Mamoneiros, em uma parte 

dele, na localidade da dona Cenira Garcia do Nascimento, sua avó, a qual manda um abraço, pois lá 

tem um grupo com as pessoas que moram lá perto e irão fazer um grupo lá, mas estão organizando 

outros grupos no Rincão dos Mamoneiros. Através disso irão interagir com os vizinhos, fazer 

atividades, sendo muito importante isso. Quer manifestar apoio a dona Ana Luíza e ao seu Egídio e o 

que tiver ao seu alcance estará ajudando e podem contar “para o que der e vier”. Como o mês de 

março é o mês da mulher, diz que irão começar se homenageando, pois as mulheres são 

merecedoras, diz à colega Carini, e que dia sete de março a Câmara de Vereadores irá fazer uma 

homenagem em parceria com Agrofel, escola, e demais. Já conversou com o pessoal. Fala que dia 

oito de março é o Dia Internacional da Mulher, na praça haverá atividades, exercícios e vão continuar 

com dia dezessete de março o Baile das Dengosas. Convida todas da comunidade, Carovi, Entre 

Rios, assentamento Sepé Tiarajú, Santa Rita, 14 de Julho, todos os assentamentos, todas as 

comunidades, Rincão dos Vargas, Areias, Palmeiros, trazer essa mulherada para fazer a festa. Diz à 

Débora, que se faz presente, que o Clube de Mães que está convidando, o Renascer, juntamente com 

a Débora e a Cristiane Borba, elas querem organizar se alguém quer fazer um desfile, representar 

suas comunidades para escolher a mais dengosa, pois as mulheres merecem, trabalham fora e além 

disso têm os deveres de casa, cuidar os filhos, é mãe, esposa, dona de casa e são merecedoras 

disso. Cita que o Baile das Dengosas é muito bom e que vão aproveitar e fazer a festa juntas, todas 

as mulheres, e deixar os maridos, quem tem, de babá em casa, e vamos ao baile, fazer festa e agitar, 

pois é muito bom. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Volta à tribuna se 

solidarizando a dona Ana e aos demais que também estão com ordem de despejo, que o que 

depender está à disposição para ajudar com o que tiver ao seu alcance. Conclui seu raciocínio do que 

o presidente falou dizendo que pessoas do partido do presidente têm apenas um defeito, que não 
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sabem escolher candidatos a prefeito que sejam à altura do município, infelizmente. Diz ao colega 

Tiago que, esses dias atrás, falou que a prefeitura não é “cabide de empregos”, espera que os 

projetos que venham para aumentar empregos na prefeitura não passem nessa Casa. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, PP: Volta à 

bancada para falar a respeito do que conversou com o vice-prefeito Jaques, prefeito em exercício, 

sobre o salão de eventos que a comunidade necessita muito, e o prefeito, juntamente com o vice-

prefeito, já está em busca para melhorar a qualidade dos bailes da terceira idade, para dar um lugar 

para fazerem as festas, para realizar os eventos que são importantes, e que estão fazendo um bom 

trabalho. Diz ao colega Tiago que disse e repete que na prefeitura não cabe todo mundo e não é 

cabide de empregos, e a respeito do prefeito quem escolheu não foram eles, foi o povo e então o 

prefeito é bom e tem capacidade, que se o prefeito Serafim não foi eleito pelo povo, o seu deve ser 

melhor que o prefeito Serafim, certamente, e foi escolhido junto com o vice-prefeito. Diz ao Tiago que 

errou em dizer que quem escolheu foi eles, por que quem escolheu foi o povo e o povo quis e acatou 

e a decisão foi tomada e que estão aí para ajudar ao povo e trabalhar pelo povo. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Se solidariza à 

família do Egídio e da dona Ana, e o que precisar está aqui para ver o que pode ser feito. Fala ao 

colega e vice-prefeito sobre o concurso público que até sexta-feira passada não tinham feito a 

comissão para analisar se iriam suspender o concurso, se iriam cancelar, deve se tomar uma 

providência, formar uma comissão, o prefeito nomeia três pessoas, formam a comissão analisam e 

vejam o que melhor, tem muitas pessoas do município esperando para saber se vai validar o concurso 

ou não, então deve se tomar providências que, em dois dias já poderia ter sido solucionado. Informa 

que a Secretaria do Meio Ambiente agora está localizada na Rua 17 de Abril, nº 52, que se mudou 

ontem. Fala da viagem a Brasília que, com tanta crise, uma viagem a Brasília não se gasta menos de 

oito mil reais, do presidente junto com o prefeito, e além do mais poderia ter dito, avisado, por que não 

sabia que o presidente iria viajar, e que se ele tivesse sentado terça-feira passada com o pessoal do 

PDT, do PMDB, para ver se não queriam mandar um ofício para os pedindo algum recurso para o 

município, não avisaram e depois vão reclamar que não vem recursos do partido para cá. Diz ao 

colega Antonio Jardim, que falou dos adubos, se ele se lembra daquelas quarenta casinhas que o 

prefeito deixou destinadas para quem era e para quem não eram as casinhas, gente que não 

precisava das casinhas, que tanto é que quando receberam as casinhas queriam vender, foi trancado 

e não conseguiram vender por que senão já estavam vendendo as casinhas, tanta gente necessitada 

e foram dar para quem queria vender. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Ressalta ao presidente que sua 

preocupação ali quando receberam o projeto dos professores, para seis professores serem 

contratados temporariamente, e cita que isso que vai passar por comissão, que vai demorar uns 

diazinhos, porque é a lei e é automático. Então, comenta se tivesse como fazer por RPA e fala que 

não sabe se legalmente, porque imagina as aulas começam segunda e até tramitar por essa Casa, 

questiona então como é que as crianças vão ficar sem professores que, diz ser emergencial é 

necessário. Ressalta ao senhor prefeito que tem que ver se não tem como pagar nem que fosse uns 

meses esses professores por RPA, mas reafirma não saber se legalmente, porque imagina quantos 
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dias vai ficar sem. Ressalta ao vereador Tiago Tisott que só quer lhe dizer que o seu Serafim, 

realmente, o povo quis o seu Osvaldo e foi o povo que colocou ali mas, graças ao seu Serafim e todo 

aquele pessoal, pois foi o presidente da comissão, que hoje é Capão do Cipó. Acha que devem 

agradecer também ao seu Serafim por hoje todos estarem sendo Capão do Cipó. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta 

ao senhor presidente que aproveitando a vontade do prefeito em exercício de mostrar serviço, na 

verdade, cita que acha que o mesmo está fazendo um belíssimo trabalho junto com o coordenador. 

Fala então que gostaria de perguntar para o mesmo, o negócio do encarregado que ficou pela 

Secretaria da Agricultura, e que até resolveu o problema como o prefeito falou. Cita também que o 

pessoal cobra bastante dos vereadores, hoje, porque não tem um responsável, e reafirma que acha 

que não tem, porque  vêm e falam que seria o “Tatu”  mas, comenta que parece que o mesmo está de 

férias, e que esteve falando com o Gustavo e daí o mesmo o passou que ele está ali e que está 

resolvendo algumas coisas. Ressalta que perguntou ao Gustavo se estava ali de encarregado e o 

mesmo disse que não e que não tinham passado nada a ele. Destaca então, como o pessoal cobra, 

tinha que ser colocado alguém ali de responsável por aquilo ali, nem que fosse para atender um 

telefone. Fala também que todos sabem que a agricultura não espera tanto tempo, e que isso aí o 

pessoal tem que saber que três meses é um atraso grande, e questiona que teria que ter alguma 

coisa para ir sendo feito o encaminhamento para andar as coisas, e reafirma novamente que isso 

seria bom colocar um ali. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O senhor Presidente passa os 

trabalhos da Mesa à 1ª Secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM, Líder de Governo: Ressalta que em questão do prefeito estar em Brasília e o presidente da 

Casa, comenta que eles estão lá reivindicando o que é melhor para Capão do Cipó e que todos 

sabem que ano que vem todos estarão em ano de eleição, e que então tem que ser encaminhado os 

projetos o quanto antes, até o mês de abril tem que estar encaminhado aos deputados, senadores. 

Então, comenta que os mesmos estão lá tentando buscar o que for melhor para Capão do Cipó. “À 

altura de Capão do Cipó”, cita que um vereador falou aqui nessa Casa, mas talvez o colega não fosse 

à altura de Capão do Cipó, mas o povo o elegeu, então, hoje o colega tem que ser à altura de Capão 

do Cipó. Comenta também que o prefeito Froner foi eleito pelo povo, e que é à altura de Capão do 

Cipó sim, porque o povo quis e quando o povo quer alguém representante, serão representantes do 

povo. Então diz ao vereador que o mesmo foi infeliz em lhes dizer aqui que não é à altura do Capão 

do Cipó. Comenta também sobre a questão do seu Serafim e fala que vai deixar de lado o mesmo e 

que o seu Serafim foi uma pessoa que já contribuiu, pessoa que já teve seu trabalho, e hoje são eles 

que estão governando e ressalta que vão fazer o melhor  pelo Capão do Cipó. Cita também a questão 

do zoneamento e reafirma que disse aqui nessa Casa e volta a dizer que o seu papel já disse e que 

continua dizendo, os pais colocam os seus filhos aonde acharem melhor, e o transporte escolar tem 

que ser dado e não existe negócio de pagar. Comenta que isso é mentira de quem anda conversando, 

de quem anda dizendo, de quem anda falando isso, e reafirma que é gratuito. Ressalta também sobre 

o quadro de professores, refere-se ao colega vereador, e afirma que é verdade do mesmo, que vão se 

preocupar muito, está iniciando aí e que estão precisando aumentar o efetivo de professores nas 

escolas, e reafirma que então todos podem contar com o mesmo na educação. Cita que estudou lá na 
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escola Vilma Batista do Nascimento e que não teve todas as condições que se tem, mas que acredita 

que todos precisam das pessoas que estão se formando, que estão estudando, e que vão a Santiago 

e que jamais não vai ter transporte para quem está fazendo os cursos lá em Santiago e diz ter uma 

sobrinha que está estudando no terceiro ano no Carovi e que vai fazer Farmácia, em Santiago, e 

questiona como que não vai ter transporte e afirma que tem que ter transporte sim. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor 

Presidente, em exercício, convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: 

PROJETO-SUGESTÃO 001/2017, dos vereadores Jairo Charão, Luiz Ozório Manente e Tiago Tisott, 

que “Cria, no município de Capão do Cipó, o ‘Programa de Residências Funcionais’ para os 

integrantes da Brigada Militar e dá outras providências”. OF. 002/2017, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Decreto 05/2017 e Lei 850/2017. OF. 042/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos 

de Leis 005/2017, 006/2017 e 007/2017. PROJETO DE LEI N° 005/2017, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso real de bens imóveis de propriedade do 

Município à famílias de Baixa Renda, beneficiadas pelo Programa Federal “MINHA CASA MINHA 

VIDA” nos termos em que dispuser esta Lei e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 

006/2017, do Poder Executivo, que “Altera as atribuições dos Cargos de Agente Fiscal Código E 3 e 

Agentes Administrativos E1, adequando-se às necessidades do órgão Fazendário do Município. Cria 

Gratificação Especial, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N° 007/2017, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Município de Capão do Cipó, RS, a contratar em caráter temporário e emergencial 6 

(seis) Professores de Educação Infantil e 1 (um) Professor Geografia e dá outras providências”. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 001/2017, do Poder Legislativo, que “Autoriza  a Câmara 

Municipal de  Vereadores  de Capão do Cipó a desfiliar-se e cancelar a contribuição mensal  à União 

dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS, e dá outras providências”. INDICAÇÃO 004/2017, 

da vereadora Ionara de Fátima Ferreira ao prefeito municipal. Após o senhor Presidente, em 

exercício, convida a todos para a próxima sessão dia 21/02/2017 no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em exercício, 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, em exercício, e a 1ª 

Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 


