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ATA N° 08 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 21 (vinte e um) 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 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 07/2017, da Sessão Ordinária do dia 14/02/2017, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente chama os vereadores para fazerem o uso da 

Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente, 

aos demais que as vinte e uma horas estarão os ouvindo. Começa um pouco triste por saber que 

perdemos um amigo ontem, em função de um acidente de trabalho. Para quem não conhecia o 

Adriano, do Entre Rios, diz ser um cara jovem, apenas com trinta anos, defendendo o pão, 

infelizmente perdeu a vida, mas, isso é coisa que acontece com quem trabalha. Pede a Deus que dê 

forças para a família, deixou mãe, irmãs, irmãos e amigos, por toda parte que passou, certamente 

deixou muitos amigos, e nos resta pedir a Deus que o tenha lá em um cantinho, que ele merece. Diz 

que não gostaria de falar, pois não queria estar falando nisso, mas, infelizmente, têm que falar sobre o 

transporte escolar que, no primeiro dia de aula, infelizmente “quebra” o ônibus. Diz não saber culpa de 

quem, mas será sincero em dizer que um pouco é incompetência de quem está nesse setor, cuidando 

dessas coisas. Acha que quando finda um mandato, como findou em quinze ou vinte de dezembro, 

talvez, foi entregue o maquinário e não foi feito revisão em nada, certamente quando chegar e colocar 

a funcionar o carro irá “quebrar”, estourar alguma coisa. Diz que todos sabem pelo da gente, pois se a 

noite pegar e deixar, e no outro dia não olhar água ou óleo está sujeito fundir o motor ou fazer 

qualquer dano. Diz ser uma coisa que chama muito a atenção e ficam: “Não, não prestava, é 

rolamento quebrado e coisa e tal”. Diz que teria, também, que ter um pouco de cuidado dos 

funcionários, para depois não ter que vir criticar nessa Casa que não seria o ideal nem trazer essas 

conversas para cá, no caso. Diz ser uma coisa que tem que ter muito cuidado, quem é responsável 

por essa parte. Outra questão que sexta-feira teve uma vizinha sua, dona Terezinha Charão, no Posto 

de Saúde, onde a qual ficou em torno de uma hora quase e teve bastante gente que passou na frente 

dela e ela não foi atendida, inclusive ela veio embora sem ser atendida. Está falando, pois ela pediu, e 

deu o nome dela, Terezinha Charão, por que ela pediu. Diz ser uma coisa que só diziam: “Vai passar. 

Já lhe atendo”, e não foi o que aconteceu. Fala que ninguém gostaria de ouvir isso, não é o lugar 

certo de falar, mas é cobrado para, na verdade, as coisas serem cobradas e certas, pois o que é para 

um é para todos e nessa hora não se pode fazer política nenhuma dentro do Poder Público. Agradece 

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

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, Mesa Diretora, 
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comunidade que os assiste aqui hoje, vice-prefeito e secretário de Obras, coordenador de estradas, 

seu boa noite a todos. Ontem iniciou o ano letivo, soube que houve alguns problemas, foi iniciado no 

dia de ontem em sua escola no Carovi, também com problemas, não por parte da administração, mas 

por parte das empresas, das que ganham para fazer o transporte escolar no município, as mesmas 

empresas que estavam no passado, permanecem aí, os mesmos transportes que tinham continuou, 

vieram aqui, fizeram contrato, chegou na hora e nem ônibus tinham, não tinha Kombi, para fazer a 

“linha”. No dia de ontem ligou para a secretária, e imediatamente ela foi lá, mas muitas vezes a 

secretária não tem como empurrar uma Kombi, isso não existe. Então, imediatamente a secretária foi 

lá, viu o problema que tinha de uma “linha” e já solucionou, entrou em contato com a empresa, mas 

mesmo assim a empresa não apareceu fazer a “linha”, não fez de tarde, não fez hoje, isso é uma 

coisa que não será aceito, e será cobrado, não poderá ser assim, porque no passado até os 

motoristas eram escolhidos por alguém para ganhar uma “linha” e tinha que colocar “fulano e fulano”, 

nessa administração não. Fala que os motoristas que estavam, alguns ainda são os mesmos, alguns 

continuam trabalhando, mas é inadmissível que uma empresa venha na sexta-feira aqui, feche um 

contrato com a prefeitura municipal, sendo que ela não tem carro para trabalhar, então esse pessoal 

terá que ser barrado de concorrer esse tipo de empresa, para ver se moraliza o transporte escolar do 

município, porque em seguida terá licitação, mas agora foi um contrato emergencial. Acredita que está 

na hora de, não somente esperar da administração, mas os pais, a comunidade tomar as devidas 

providências com o transporte escolar, porque são seus filhos que estão andando nesse transporte. 

Sabe que no passado tinha transporte que caía as portas, e até comentou para o proprietário da 

empresa, e o mesmo lhe disse que cair porta de Kombi era normal. Respondeu normal para o senhor, 

porque não é seu filho que está ali dentro, e diz que vai fiscalizar e cobrar, como cobrava antes. 

Então, deixa esse questionamento aqui para ser tomada as providências. Já falou com o Jaques, 

também foi ligado para a empresa e disse ele que amanhã irá fazer o transporte. Gostaria de deixar 

àqueles moradores do Passo do Valo, e de toda aquela região de lá, avisados que amanhã já haverá 

transporte, dito pelo proprietário da empresa, não é problema da administração, ela não tem como 

colocar carro lá, porque a empresa ganhou aquela “linha” para fazer. Agradece e devolve a palavra à 

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

Presidente, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, público que se faz presente, assessoria 

do deputado Bianchini, funcionários dessa Casa, e ouvintes da Cipoense, que irão ouvir logo mais, 

seu boa noite. Começando que voltou a chover no município, a partir de domingo nessas regiões, que 

estavam quinze dias sem chuva, em um tempo de um ciclo crucial da soja. Espera que continue a 

chover, porque a safra não está ainda totalmente, precisa de uma ou duas chuvas para conseguir 

uma safra boa. Na última quarta-feira a convite do senhor Alex Bruinsma, representante da 3 Tentos, 

juntamente com o colega Tiago, e o Gustavo representando a Agricultura, estiveram juntos com o 

grupo de agricultores na terceira Crop Show, em Santa Bárbara do Sul, parabeniza a empresa pela 

organização do evento, e que seja bem vindo no município, trazendo mais opção para os agricultores. 

Sobre a última sessão, voltando um pouquinho, realmente o povo escolheu, talvez estivesse iludido, 

se talvez fosse hoje seria totalmente diferente, acidentes de percurso acontecem. Diz ter mais uma 

sugestão para o vice-prefeito que está aqui presente, que aquele galpão, que foi feito para os 
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pequenos agricultores ali, essa sugestão é porque não fechar ele e colocar a agricultura, o ICMS e a 

Emater, deixar uma sala na frente, permanente com uma estagiária atendendo, para venda de 

produtos, desses pequenos produtores, com um responsável diariamente, porque hoje ninguém passa 

ali, mas se tiver ICMS e a Emater, o pessoal vai chegar. Fala que essa é uma sugestão e com isso 

libera um prédio, como a questão é diminuir despesas, pois estão pagando alguns prédios de aluguel, 

que podem ir para ali diminuindo as despesas do município. Questiona o colega “Miro” falando que 

será que faltou um pouco de planejamento, que andaram correndo atrás de transporte semana 

passada, até sexta-feira não foi feito uma vistoria, e como que contratam uma empresa sem carro, 

faltou alguma coisa, e no mais, depois de assinado o contrato tem cinco dias para começar a 

trabalhar, então faltou algum detalhe, que tem que levar em consideração. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

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

coordenador de cultura e de estradas, chefe de oficina, deixa o seu boa noite a todos e aos ouvintes 

da 87.9, que irão os ouvir em seguida. Diz aos assessores do deputado Bianchini que, pela primeira 

vez podem conversar após a sessão, para debater algumas coisas, é vereador novo e o que 

depender deste vereador para ajudar o deputado a conseguir alguma coisa para o município e região, 

podem contar. Cita que hoje completando mais de cinquenta dias de vereador em nosso município, 

não estava aqui antes, e está tendo uma lição de vida muito importante, como vereador e todos os 

vereadores têm trabalhado em prol da comunidade e do povo cipoense, só que, muitas vezes, o 

vereador não consegue alcançar suas metas, seus projetos, pois não depende só deles e, hoje, o 

vice-prefeito estando aqui, sabe da cobrança que os vereadores têm feito “em cima” da administração. 

Quer dizer a muitos que a cobrança deles é uma cobrança construtiva, pois não estão cobrando para 

difamar ou falar mal de ninguém, é uma cobrança que o povo os cobra e isso é o dever, como disse o 

colega “Manjolo”, de fazer a parte. Como vereador tem para dizer à comunidade, que não está 

fazendo tudo que queria fazer, mas está cobrando, insistindo, tentando fazer a mudança que tanto o 

povo pediu, na sua caminhada, para o nosso município. Torce que alcancem, diz ao vice, e, 

certamente, daqui a dois ou três anos possam vir aqui a essa Casa dizer que os objetivos, as 

promessas de campanha, foram oitenta ou setenta por cento cumpridas, e que não precisem, no 

último ano, ficar dando explicações ou falando para a comunidade que não conseguiram isso por 

causa disso ou por causa daquilo. Diz ao colega Tiago que tiveram na Crop Show, terceiro, aonde, 

sem dúvidas nenhuma, uma das maiores festas da agricultura, com palestras, cinemas e várias outras 

opções. Agradece a 3 Tentos e ao Alex pela oportunidade de se fazer presente. Sobre o projeto-

sugestão que colocou, juntamente com os colegas Jairo e “Manjolo”, vem dizer aos colegas que estão 

aqui para ajudar e, se é um projeto construtivo, que consigam trazer mais brigadianos para nossa 

cidade, para nos dar segurança, isso é importante. Diz, ao vice Jaques, que sua preocupação é que 

aquele maquinário de globes e grades no nosso parque, pois estamos quase nos dias de plantar 

pastagem para o pequeno produtor e não podem fazer a mesma coisa que fizeram para os 

transportes, deixar para o último dia. Diz que têm que se programar e, está presente o coordenador 

de oficina, o qual sabe do trabalho e competência dele, e que olhem com carinho, pois os agricultores 

irão começar vir pedir. Cita que o dia que esteve lá olhando com o presidente, “meu Deus do céu”, dá 
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para chamar de sucata, pois tinha peça para tudo que é lado, até nem tem organização de oficina, 

ainda. Diz que chegar num parque e ver uma grade desmanchada e tudo atirado para um lado, isso é 

dinheiro público, é uma vergonha e, pelo menos guardem, tentem limpar, ou coloquem no seu devido 

lugar. Destaca que tem coisas que não vão achar nem as peças, como não estão achando, está um 

matagal enorme e grade e globe no meio e mancal. Frisa que isso não pode acontecer e diz ao vice-

prefeito que isso tem que ser cobrado e têm que exigir, junto com o coordenador Leonaldo, e o que 

depender dos vereadores que consigam fazer isso, e se precisar cobrar do Executivo, irão cobrar, 

pois estavam junto lá aquele dia, já foi falado e que o Executivo cumpra aquilo que prometeu lá e faça 

o que tem que ser feito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu 

tempo regimental ao vereador Diego Nascimento. Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores, comunidade que se faz presente e os ouvintes da “87”, que estarão os ouvindo. Ressalta 

que quer aproveitar o ensejo do seu colega Tiago, cumprimenta os assessores do querido deputado 

Bianchini “Bombeiro de Ferro”, e que os mesmos falam e ressalta também que é um grande amigo, e 

que foram colega vereador e que viajaram até mesmo com o Bianchini. Cita então, que todos sabem 

do belo trabalho que o mesmo vem fazendo. Destaca a seu colega Tiago que gostaria de se associar 

as suas palavras sobre o galpão da Casa do Produtor, já no início da administração o prefeito Froner 

já tomou as devidas providências e que já convocou as pessoas indicadas para que fizesse uma nova 

remodelação no galpão estacionamento, plantio de árvores, fechamento, aonde que ia ser colocado 

várias secretarias ali naquele prédio e reafirma que isto já está sendo encaminhado, até mesmo os 

engenheiros e topógrafo do município. Quer aqui também falar sobre os pequenos produtores, que as 

inscrições para aquisição de aveia, no plantio de aveia, já estão sendo feitas na Secretaria da 

Agricultura. Então, pede aos produtores que procurem a Secretaria de Agricultura que certamente tem 

que ter uma pessoa responsável ali. Gostaria de se associar ao seu vice-prefeito para que os mesmos 

tomem as devidas providências de escolher o secretário de Agricultura. Ressalta que acha que o que 

aconteceu todos sabem, mas a Secretaria da Agricultura não pode ficar a cargo de tudo a Vossa 

Excelência, e que o mesmo está sobrecarregado com várias secretarias. Reafirma que precisa de 

eles escolher o secretário de Agricultura para que as coisas venham  acontecer. Refere-se ao seu 

colega Tiago como o mesmo tinha falado “igual uma bezerra no meio do brejo”, questiona que está 

faltando um secretário da Agricultura. Quer pedir ao secretário de Obras do município e ao 

coordenador Chico, para que façam o patrolamento da estrada do Entre Rios indo até a 377, e que 

seja concluída a limpeza do seu bairro, onde o mesmo mora, na sua comunidade em Entre Rios. Cita 

que também, portanto nesse final de semana o mesmo passou por um triste acontecimento que 

“chocou” a comunidade, “chocou” a sua família com a perda do Adriano, um moço jovem, mais 

conhecido por “Pota”, quando um colega seu achou morto, caído de um silo. Fala que acompanhou 

pela parte da noite, e questiona também que vê um descaso sobre as leis, sobre a Policia Civil, sobre 

a perícia, de você ver um corpo de um ser humano na espera de uma autoridade, na espera de 

chegar e uma burocracia saindo dali oito ou nove horas, da noite de domingo, para chegar na 

segunda-feira por volta das três horas da tarde. Questiona para ver em que mundo estamos vivendo e 

em que país estamos vivendo. Cita, novamente, que a coisa é complicada, deixando o seu voto de 
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pesar a família da dona Maria, ao Rogério, a toda a família deles lá, e que foi muito triste ontem para 

eles lá no Entre Rios, um moço que pode dizer assim uma pessoa muito querida por todos eles, primo 

dos mesmos, entristeceu a comunidade. Lamenta esse fato que aconteceu lá na comunidade do Entre 

Rios, trabalhador, amigo, e muitos vizinhos, amigos lá estavam presentes. Ressalta também que quer 

deixar o seu tempo restante ao colega Diego Nascimento. Agradece e devolve a palavra à 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 

assessores do deputado Bianchini. Gostaria de se colocar nas palavras do colega Antonio, em 

primeiro lugar, pedindo a Deus que esteja fortalecendo a dona Maria com a perda desse filho, que é 

uma coisa muito difícil e por isso diz que hoje estamos aqui e amanhã não sabemos, somos uma vela. 

Diz que o que nos deixa é a amizade e associa-se as palavras dele, junto com o Tiago de sua 

bancada, para os votos de pesar e que Deus venha fortalecer a dona Maria, a Suzana e aos demais 

irmãos. Pede a Deus que esteja fortalecendo aquela família, pois não é fácil, já passou por isso na 

família e sabe que é só Deus e o tempo para amenizar a dor. Pede às pessoas que emplaquem seus 

carros no município, pois hoje vendo que tem até CCs, diz ao vice-prefeito, que não têm o carro 

emplacado. Diz que já acontecia e vem acontecendo, pois em sua gestão também tinham CCs que 

não emplacavam e acha nada mais justo que emplacar seu carro em nosso município, pois cinquenta 

por cento do imposto fica aqui e nada mais justo do que emplacar. Pede que os CCs se conscientizem 

para trazer o seu carro para o município. Convida todas as mulheres para o evento do dia oito de 

março, na praça, será junto, o presidente destinou uma verba, mas também tem em São Francisco. 

Irá se dividir com a colega Ionara, uma vai ficar aqui e outra vai lá, para participar do evento. 

Provavelmente irá para São Francisco com as mulheres e a Ionara fique na praça. Diz ao vice-prefeito 

Jaques, as mesmas palavras do Rodolfo, que passou por essa Casa: “Nada como um dia após o 

outro”. Lembra muito bem quando o vice-prefeito criticou o nosso vice-prefeito na época, que carro 

oficial não fosse a velório. Pede que o mesmo lembre, pois ontem, não que não tenham o direito, têm 

todo o direito em horário de expediente, mas falou e ontem era o vice-prefeito atual. 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): O vereador fica com 

06 (seis) minutos, pois o vereador Antonio Jardim lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo 

regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadoras, demais colegas vereadores, 

público que se faz presente, ouvintes da 87.9 e funcionários dessa Casa. Cita que os colegas já 

comentaram que, ontem, infelizmente mais uma tragédia no nosso município, que era o nosso amigo 

Adriano, sempre companheiro, jogando futsal, animado, cara jovem, que tinha o futuro pela frente, 

mas a vida é assim. Fica o nosso sentimento a toda família e a moção aos familiares. Também cita o 

amigo Gentil, lá do Carovi, que faleceu e fica o sentimento a toda família. Sobre os transportes, muitas 

ligações ontem e hoje pela parte da manhã. Sabe que estão em início de governo e o ano passado 

terminou era dezessete de fevereiro as linhas do transporte escolar, prefeito Meneghini e vice 

Anselmo. Entraram no governo dia primeiro de janeiro e hoje estão apenas com pouco mais de 

cinquenta dias de governo. Diz ao “Miro” que vistorias de contrato vem desde antes, quatro anos e 

nunca foi feito e não admite que isso aconteça em seu governo. Pede à secretária que tome 
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providências, pois não admite que isso mais uma vez aconteça no município. Destaca que cobrava no 

passado e não vai “colocar a mão por cima” de nada, pois o que é certo é certo e o que é errado é 

errado. Quer o bem para os filhos dos pais e mães do nosso Capão do Cipó. Diz ao amigo Peralta, 

assessor do nosso deputado Bianchini, sempre está aqui no município levando os interesses até ele 

para defender o município, o parabeniza por isso. Sobre a agricultura que o Tiago Rosado comentou 

do pavilhão da agricultura familiar, o nosso prefeito, juntamente com nosso vice-prefeito Jaques, e a 

bancada do PP já conversaram e falaram para ele e ele está fazendo o projeto para não ficar parada 

aquela obra ali. Cita que o prefeito está vendo esse pavilhão. Comenta a comunidade de Capão do 

Cipó, aos colegas de bancada, aos eleitores, que semana passada esteve presente com o prefeito 

municipal em busca de recursos e emendas para o município, para nossa comunidade. Diz ao 

Jaques, que foi muito bem recebido pelo partido PT, no Senado e pelos deputados. Levaram o 

protocolo, o pedido de carro para a Saúde, para a Agricultura, para o pequeno agricultor, que é o 

interesse. Levaram pedidos para a Saúde, para o grupo de terceira idade, foram no Incra, no 

Ministério da Agricultura, em recursos que estão lá parados. Foram em Porto Alegre, também, na a 

quinta-feira, motivo da nossa segurança do município. Diz ser esse o trabalho em conjunto com a 

comunidade, com o povo e com os vereadores. Foi criticado nesta Casa por ir gastar diária, por causa 

de crise. Diz que crise faz dois ou três anos que tem no país, no estado e no município, mas se ficar 

com os braços encruzados e não ir em busca de recursos e emenda para o povo cipoense, 

simplesmente vão ficar aqui parados e ganhando o dinheiro do povo. Diz que esse não é seu papel e 

nunca foi. É vereador há nove anos e sempre foi em busca de recursos e emendas com os seus 

deputados, que pegaram voto e têm obrigação de ajudar Capão do Cipó. Foi cobrado que poderia ter 

ido levar ofício de outros partidos. Diz que foi em busca de recursos com seus companheiros de seu 

partido, da bancada do PP, com seu prefeito e levando o nome do PT, do vice-prefeito, em busca de 

recurso. Cita quem seria levar do PDT ou do PMDB, pois não tinha nem acesso como chegar aos 

deputados do PDT ou PMDB. Ressalta que no Senado foi muito bem recebido pela Ana Amélia, a 

senadora sempre tem o interesse em nosso município. Diz ao colega Jairo que não sabe como 

poderia levar ofício para o Senado se o colega não tem nenhum senador lá, o único que tinha era o 

Lasier Martins que, hoje, está em outro partido. Diz ser fácil criticar, mas que vão lá em busca de 

recursos para o município. Não proíbe ninguém a viajar, todos os vereadores podem sair em busca de 

recursos, trazendo e justificando as diárias. Tem tudo registrado dos protocolos dos ofícios, das 

emendas, tudo protocolado e registrado, e se alguém quiser que mostre, está nessa Casa e mostra os 

projetos que pediram para os seus deputados e senadores, pois têm senador, já o contrário do PDT 

que não tem nenhum, e que não tem nada para trazer para Capão do Cipó. Diz que isso é um 

orgulho, e está aqui, novamente, como vereador, para ajudar a comunidade. Podem o criticar, “atirar 

pedra no telhado”, mas que um dia essa pedra volta e vai cair no mesmo lugar. Diz que isso não 

atinge, pois é igual fermento “quanto mais batem, mais cresce”. Vai em busca do seu Capão do Cipó, 

interesse da comunidade, em busca de emendas e de projetos para Capão do Cipó, e não é vereador 

só do Capão do Cipó, e sim do povo, em busca de recursos para seu município. 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, colega vereadora, 
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demais colegas vereadores, assessores do deputado Bianchini, público que se faz presente, ouvintes 

da 87.9 e funcionários dessa Casa. Começa falando sobre o trágico acidente do seu amigo Adriano. 

Recebeu uma ligação e foi ao local do acidente. Pede às pessoas que têm granja que cobrem dos 

seus funcionários o uso de equipamento, pois olhando o rapaz subiu de chinelo de dedos, dez metros, 

pelo telhado, chovendo. Questiona como que ele não iria correr o risco de cair. Frisa que fazia tempo 

que ele trabalhava lá, sete anos, e ele sempre lhe falava que quando fazia a secagem do milho, e ele 

devia ver que ele corria riscos, mas os patrões dele deveriam cobrar dele. Dá pêsames a família, a 

dona Maria, as irmãs dele, ao Rogério irmão dele. Diz que ontem a comunidade toda do Entre Rios 

chorou pela perda do Adriano, e os cipoenses também. Destaca que ele era um jogador, laçador e 

trabalhador, amigo de todos, festeiro, muitas festas fez junto com ele, e parcerias, pois ele era “gente 

fina” mesmo. Diz a colega Tiago, já aquela terça-feira o colega apontou para os mesmos, 

praticamente, parecia que tinha sido os vereadores do PP que tinham escolhido o nosso prefeito. Tem 

muito orgulho do nosso prefeito. Acha que o colega disse que escolheram o prefeito que não é á 

altura do nosso município, e isso o colega ofendeu o dele, pois se ele não é à altura do nosso 

município, o do colega também não. Cita que se o deles se elegeu, foi por que teve um mandato de 

quatro anos e o do colega, candidato na época, teve oito anos, e isso quer dizer que ele podia ter feito 

mais. Diz que o seu com certeza fez coisas para o nosso município, pois se não tivesse feito, ele não 

tinha se reelegido agora. Diz que o povo cobra e conhece, e nas visitas que fez, nenhum falava, só 

diziam que o seu Serafim e o seu Osvaldo, os dois foram, e os dois estavam à altura do nosso 

município. Acha que o colega foi muito infeliz, pois nessa semana as pessoas, até eleitores do colega, 

falaram que foi infeliz com a colocação, pois se o prefeito Froner não foi à altura do município, como 

foi escolhido de novo, se tinha a opção do seu Serafim, e do Anselmo, que estava com a “máquina” 

na mão, era o vice do seu Serafim? Cita que seu Serafim é visto por muitos, como o que emancipou o 

município, mas tinha a equipe. Acha que era ele e a equipe dele, mas muitos colocam que o seu 

Serafim emancipou o município de Capão do Cipó. Acha que o seu Serafim e a equipe. Não está 

criticando o seu Serafim, pois o acha uma pessoa maravilhosa, o conhece muito bem, mas a 

comparação do colega com eles, dizendo que, praticamente, foram quem escolheu, diz que não, pois 

quem escolheu foi o povo, que achou que o seu Osvaldo tinha feito um bom mandato e iria continuar 

o trabalho. Parabeniza sua amiga Dara, que está de aniversário hoje. Fala ao secretário Jaques, que 

ficou feliz hoje quando passou perto da escola e estavam roçando. Pede que continuem fazendo as 

roçadas. Diz que no fundo do pátio do colégio estão precisando, recebeu ligação do seu Nininho 

também. Sobre os quebra-molas, que foi feito a indicação ao secretário, diz que o colega “Manjolo”, 

está ali, e foi evitado mais um acidente, um atropelamento. Diz que já assistiu dois quase 

atropelamentos ali perto do mercado da Cotrijuí. Pede aos motoristas que moderem quando passem 

na Avenida Tancredo Neves e ali naquela rua, que andem devagar na cidade, tem crianças, adultos, 

animais, e se querem correr que vão ao asfalto, agora a 377 está bem boa e dá para correr. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Dá boa noite ao Senhor 

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

especial aos assessores do deputado Bianchini. Inicia se associando aos votos de pesar pelo 

falecimento do amigo Adriano. Sabe das qualidades daquele rapaz, inclusive, diz ao Tiago, que ele 
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sempre participou do bloco Quem Me Viu Mentiu e, certamente, se saísse Carnaval esse ano, iriam 

achar falta desse rapaz, conosco, mas, infelizmente é assim e nunca ninguém vai saber o seu dia e a 

sua hora, pois à Deus pertence. Pede que rezem e peçam a Deus que conforte a família dele. 

Começa pedindo ao Jaques, já que está presente junto com o coordenador de estradas, e já foi 

pedido por esse vereador, dias atrás, na descida após o seu Gringo Tamiosso, na dona Janete 

Froner, a estrada está “atorada”, tem um valo por causa da água. Pede duas cargas de pedras ali, 

que soluciona o problema. Diz ser rapidinho, em uma hora faz o serviço, se der para fazer. Diz ficar 

indignado e triste do colega ser o presidente da Câmara de Vereadores, e ficou surpreso em chegar 

na sessão e dizerem que o mesmo estava para Brasília. Fala que a única coisa que colocou aos 

colegas e a todo mundo, é que se tivesse falado com eles, de repente, pois foi em Brasília, em 

fevereiro de dois mil e quatorze, quando foi presidente da Câmara, com o prefeito Meneghini e foram 

no PT, em todos os deputados, do PP, do Luiz Carlos Heinze, conversaram com ele no gabinete dele, 

foram bem atendidos, assim como de todos, pois lá se está buscando recursos, independente de 

partidos, agora se o colega prega uma coisa e quer fazer outra, tem que prestar contas para a 

comunidade. Cita que já se viu diversas vezes na Tribuna, aqui, que têm que trabalhar unidos, que foi 

o discurso do colega quando assumiu a Câmara de Vereadores, como presidente, de fortalecer a 

Câmara, uma união forte para que cresça o município de Capão do Cipó, mas vão a Brasília e não 

levam um ofício sequer para os seus deputados, pois tem bastante deputados do PDT lá. Diz que 

senador do Rio Grande do Sul tinha o Lasier Martins, mas pergunta se tocou, alguma vez, no nome 

do Lasier Martins, quando era senador de seu partido. Diz que não, pois ele nunca foi trabalhista, 

nunca foi do PDT, entrou de “enxerto”, e quando não presta, em seu partido, se não sai, tiram. Diz que 

foi isso que aconteceu, teve que sair, pois iria ser expulso. Fala que agora ele está no partido certo, o 

PSD, um baita partido, nascendo em tudo quanto é lugar, até no Capão do Cipó tem, e um grande 

senador do PSD. Pede a Secretaria de Educação que olhe com carinho e peça aos motoristas do 

transporte escolar, como lhe ligaram lá do Tibúrcio dizendo que deixaram criança e o pai reclamou e 

disseram que não, que essa criança não era do seu transporte, que não ia em seu transporte. 

Questiona que transporte é, se só tem um lá no Tibúrcio. Diz que têm que ver isso e corrigir. O 

vereador Olmiro Brum faz um aparte: Diz ter dois transportes. O vereador torna a palavra e diz que 

então são dois transportes lá do Tibúrcio, mas que vejam isso aí e em que transporte a criança irá 

pegar para ter o horário certo. Diz que ontem começaram as aulas e as crianças ficaram esperando 

uma hora e meia na parada. Diz que vieram pegar dali uma hora e pouco, no sol. Quanto aos CCs 

dirigindo era muita reclamação na administração passada e continuam os CCs. Fala que “eu vou 

‘bater’ por que eu quero aquele cargo para mim”. Diz ser isso que dá para entender. Fala que agora 

estão de posse dos cargos, não precisam “bater”, mas tem os vereadores aqui para fazer oposição e 

dizer o que é certo e errado. Pede que corrijam isso, pois temos motoristas concursados na prefeitura, 

e pode haver problema se houver um acidente. Cita que está suspensa a rodada do campeonato 

society, por causa do falecimento do Adriano, e vai quinta-feira, normalmente. Pede roçada no 

colégio, na escola nova, e nas esquinas começaram a fazer roçada, mas na escola as mães das 

casinhas populares estão apavoradas, pois cobra matam uma por dia. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Volta à 
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tribuna dizendo à colega que deve respeitar a sua opinião, por que respeita a dela e ela deve respeitar 

a sua, que se ela o discorda não vai andar “puxando” com colega, e então ela respeite a sua opinião, 

que respeita a dela, e repete que acidentes acontecem. Fala sobre a agricultura que hoje as últimas 

duas globes que tinha, deram baixa e até agora não foi comprado um parafuso, tem cinquenta dias, e 

não tem filtro para trocar óleo, não tem óleo, não tem nada de reposição e a planta esta aí. Espera 

que a administração tome iniciativa da compra. Fala sobre os mecânicos, que oitenta por cento da 

manutenção não passa por eles, nem sequer para uma avaliação, talvez faltasse equipamentos, mas 

podiam fazer uma avaliação e, às vezes, mandam sem passar por um, querendo ou não eles são 

nossos mecânicos, e quando mandam para fora tudo fica por conta e risco e ninguém sabe nada, por 

que na hora ninguém sabe quem mandou fazer, quem mandou pagar. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder de Bancada, PP: Diz ao presidente que volta a 

essa Casa para fazer um pedido para que os vereadores não comecem com essas rixas políticas, a 

oposição deve cobrar e a situação tem que defender o prefeito, mas a importância é não começar a 

“bater um no outro”, no momento em que nessa Casa, com cinquenta dias, a “bater” em vice-prefeito, 

em prefeito, em ex-prefeito ou em ex vice-prefeito, acha que assim vai começar o que o povo não 

quer, por que o povo queria nessa Casa era uma mudança e a mudança dessa Casa deve ser feita 

com projetos, com sugestões, com trabalho, com muita seriedade no que estão fazendo e levando o 

melhor para o município. Pede que comecem com outra linha de trabalho, uma linha que não se 

desvie nem um momento dessa Casa, que todos os vereadores consigam dar suporte ao prefeito, que 

dê suporte ao vice, que cobre, mas que tenha sugestões, para o que estão cobrando, por que o 

momento que só cobrar fica chato, e não foi isso que combinaram antes. Acha que o prefeito, que o 

vice estão fazendo um ótimo trabalho. Fala ao colega Tiago sobre os mecânicos, que concorda, mas 

que tem muitas coisas erradas com os mecânicos, que o Tiago sabe disso, pois trabalha junto, e tem 

coisas inaceitáveis, que não depende só da administração, mas também deles. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Fala do assunto 

que tocou o colega “Manjolo”, da Secretaria de Saúde, que a dona Terezinha ficou lá das oito às onze 

horas, e quando era para ela ser atendida passaram outra na frente e ela foi embora a pé, nesse 

mormaço que estava sexta-feira, e todos sabem do problema que ela teve, recém se curou de um 

câncer, tem criança para cuidar, e sabem também que dentro da família tem gente que votou no 

Jaques, tem gente que votou no seu Osvaldo, então é uma falta de respeito com a pessoa  da dona 

Terezinha. Fala a colega Carini, do velório de ontem, que ninguém quer criticar, mas foi muito 

debatido aquele assunto, mas acha que os carros oficiais da prefeitura são para serem usados nesses 

momentos também, só que quando você está aqui é uma coisa, mas quando esta lá pode. Questiona 

como pode isso? Fala que é incrível como é política, na política um dia serve e no outro não serve. 

Diz que criticaram o galpão da feira, que é aberto, que chove, para os pequenos produtores, mas veio 

pronto do governo federal e tinha que ser assim ou não fazia, acolheram o recurso, fizeram o galpão, 

depois de entregue a obra, se quiserem reformar, fechar, fazer para outras atividades tudo bem, mas 

até sair, aprontar, ele tinha que ser daquela forma, então não tem o que se fazer, se quiserem utilizar 

para outra coisa agora é o momento, mas antes não. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Fala do projeto 
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dos brigadianos, que é bom que hoje será votado, e tomara Deus que consiga trazer, que será 

aprovado e consiga trazer mais brigadianos, por que o município é carente disso e que de manhã não 

tem brigadianos aqui. Espera que consiga aprovar e que, realmente, estejam aí. Diz ao presidente 

que é bom que ele tenha conseguido inúmeras emendas, que venha, está torcendo por que o 

município é merecedor, o povo que merece isso. Fala do transporte escolar, como o vereador “Miro” já 

falou, lá no Passo do Tibúrcio, que foram inúmeras ligações e ficou de ver até, hoje conversou e que 

bom que foi resolvido e, de repente, a partir de amanhã já esteja resolvido essa questão do transporte 

escolar, por que, realmente, ficou criança e os pais ligam. Diz ao vice-prefeito Jaques que sabe, que 

já foi vereador e sabe que o povo cobra, não está aqui para criticar, mas o povo liga e cobra mesmo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de 

Partido, PDT: Reforçando sobre a roçada que foi feita no começo, na verdade ali na casinha escolar, 

parada escolar dos alunos perto do colégio, reafirma que na verdade foi feito no começo e fala que a 

gurizada sabe, e que hoje o mesmo passando ali se deparou com um rapaz que mora ali, “brigando” 

com uma cobra, tentando matar e que na verdade não sabe se o rapaz matou a cobra ou a cobra o 

matou. Destaca que aquilo ali é uma vergonha para todo o pessoal que chega de fora e se depara 

com aquilo ali. Ressalta também sobre a escola do Carovi, e cita que seu colega Miro sabe também 

por que é a mesma coisa. Fala que passou lá e que quer mandar um abraço para pessoal todo do 

Carovi, e que passou todo o sábado lá, jogaram um torneio com o Emerson. Reafirma novamente que 

não foi feito roçada nenhuma, só no meio dos armazéns, porque só viu máquina lá dentro, e que é 

uma coisa que tem que cobrar e ser feito aquilo ali, porque não adianta ir lá fazer para um e não fazer 

para os outros. Fala também que na beirada da estrada tudo está uma capoeira. Na verdade, refere-

se ao colega Tiago que o demais é verdade e reafirma que chama de politicagem e diz que não é 

companheiro para esse tipo, e que não vai ser nunca, e que até, inclusive, vai deixar bem claro que 

tira o nome dele e que não quer e não vai querer, se continuar assim, que a rádio transmita isso, e 

que não vai ajudar a pagar se for deste jeito, porque o mesmo acha que cada um tem que ir para as 

comunidades e darem as mãos e irem fazer o que o pessoal quer, e não esse tipo de coisa. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de 

Partido, PP: Ressalta ao senhor presidente que voltando a essa Tribuna, reafirma ao seu colega que 

é verdade o que o mesmo falou que no Carovi foi feito, foi iniciada a roçada lá e que não foi 

terminada, e que ficaram de voltar e que estão esperando. Fala também a respeito de candidato à 

altura de Capão do Cipó, prefeito à altura de Capão do Cipó o mesmo ressalta que não quer entrar 

nessa briga, porque, de repente, não tinha candidato à altura de Capão do Cipó, porque ganhar com 

trinta e quatro votos e eleger só cinco vereadores acha que foi muito pouco. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Até falar agora 

nesses três minutos, como líder de governo, diz ficar muito preocupado, porque acredita que terão 

que acionar ao meio ambiente para verificar as cobras que estão por aí. É momento sim de fazer a 

roçada sim, diz concordar com colega Tiago, e também com seu querido e amigo “Manjolo” para que, 

realmente, se deem as mãos, mas não venham querer falar mal da administração atual e do governo, 

porque se assim vierem, assim receberão, tem que respeitar, pois começaram com respeito para ser 

respeitados. Diz que têm que trabalhar pelo povo, tem sim, pois vê que tem obrigações com o povo, 
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mas com respeito e harmonia. Esteve visitando secretários, e também o Executivo, e convida seus 

adversários e a oposição, que vão até o Executivo, porque está de portas abertas para receber a 

todos lá. Sabem que o povo está escutando, e o povo está certo em escutar através da emissora. 

Sobre uma questão que não gostaria de tocar no assunto, porque acredita que fica antiético, sobre 

uma situação da ida de uma camionete, do vice-prefeito no passado, a ida de uma camionete com o 

vice-prefeito atual. Por favor, pede que se pare com o nível de baixarias, na última hora de um adeus, 

que lá chegou uma camionete do Executivo, da prefeitura, lá também estava Tiago Rosado, Érico 

Rosado, Miguel, todos em horário de expediente, que não pediram para ninguém, e agora esses são 

servidores e lá estavam. Lamentavelmente, quando se “batem”, tem que saber das coisas, pois lá 

estavam. Deseja a todos um bom feriado de Carnaval, diz não gostar de Carnaval, mas muitos 

gostam. Até março, seu muito obrigado e fiquem com Deus. 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: CONVITE, da Prefeitura Municipal de Soledade, para jantar de lançamento da 

EXPOSOL 2017, às 20h do dia 18 de março de 2017, no Clube Comercial de Soledade. OFÍCIO 

076/2017, do Ministério Público Federal, solicitando informações referente Inquérito Civil da Funasa. 

OFÍCIO 06/2017, da Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo Plenário e convidando para 

audiência pública de Avaliação de Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016, às 16h do dia 21 de 

fevereiro de 2017. OFÍCIO 02/2017, do CRAS, solicitando apoio financeiro para realização de evento 

em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será dia 8 de março, na praça central, e 

convidando os vereadores e servidores da Câmara a se fazer presentes.  OFÍCIO 049/2017, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 008/2017. PROJETO DE LEI N° 008/2017, do Poder 

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

temporário, 1 (um) Médico Pediatra para atuar na Secretaria da Saúde, e, 01 (um) Médico ESF ambos 

pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado - e dá outras providências”. MOÇÃO 

004/2017, dos vereadores aos familiares de José Adriano Rodrigues Lopes. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 002/2017, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 28 de 

fevereiro de 2017 e do expediente da Câmara de Vereadores nos dias 27 de fevereiro e 1º de março 

de 2017 e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 003/2017, do Poder 

Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de 

Vereadores e dá outras providências”. MOÇÃO 005/2017, dos vereadores aos familiares de Gentil 

Turchetti. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por 

unanimidade. 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”, aprovado por 

unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente pede aos membros da Comissão 
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de Constituição e Justiça e aos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer 

verbal, em separado, ao Projeto de Lei 007/2017, do Poder Executivo e aos Projetos de Resolução de 

Mesa 001/2017, 002/2017 e 003/2017, do Poder Legislativo, sendo que ambas as comissões foram 

favoráveis aos referidos projetos irem à votação na sessão de hoje. Após o senhor Presidente convida 

aos colegas para discutir votar: 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”, aprovado 

por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 002/2017, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 28 de fevereiro de 2017 e do expediente da 

Câmara de Vereadores nos dias 27 de fevereiro e 1º de março de 2017 e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 003/2017, do Poder Legislativo, 

que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e 

dá outras providências”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 004/2017, dos vereadores aos 

familiares de José Adriano Rodrigues Lopes, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 005/2017, dos 

vereadores aos familiares de Gentil Turchetti, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão dia 07/03/2017, devido o feriado de Carnaval, 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, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


