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ATA N° 11 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março 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 10/2017, da Sessão Ordinária do dia 14/03/2017, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pede a 1ª Secretária que leia ofício das 

Senhoras Judith Della Flora Machado e Marizani Trentin, representando o COMDICA e solicitando 

espaço na tribuna livre, para falar sobre o FUMDICA. JUDITH DELLA FLORA MACHADO: Saúda o 

senhor presidente, e em sua pessoa toda a Mesa Diretora, vereadores, vereadoras. De antemão 

agradece o espaço para falar de um assunto que é muito importante para a comunidade. Como 

apoiadora do FUMDICA, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, onde a Marizani é a 

presidente, e sua pessoa é apoiadora, e diz que vamos chegando para a época de pagar nossos 

impostos, ninguém escapa disso, e queira ou não queira, chega o dia tem que pagar, senão o “leão” 

nos pega. Fala para quem ainda não tem conhecimento, que a gente pode utilizar uma parte, destinar, 

abater do imposto que vai pagar, para o Fundo Municipal da Criança, que vem trazer vantagem para o 

nosso município, pois hoje em dia as verbas estão difíceis, não está fácil para as escolas e as 

crianças são o futuro do nosso município, do nosso Brasil. Diz que temos que fazer todo o esforço 

possível para ter projetos que levem essas crianças a terem momentos bons dentro da comunidade, 

nas escolas e que levem eles a serem cidadãos do bem. Faz um apelo a todos os munícipes, que 

ajudem nessa tarefa, nessa empreitada agora quando forem até o banco para pagar o seu imposto, 

que dediquem essa pequena parcela para o nosso fundo. Fala que, como pessoa física, tem até seis 

por cento para abater quando for pagar e direcionar para o FUMDICA de Capão do Cipó. Cita que tem 

um folheto onde tem todos os municípios e os números dos bancos e a Sicredi é apoiadora, como diz 

no folder, mas para ela não podemos depositar, pois é cooperativa. Fala que aqui no Capão do Cipó é 

o nosso Banrisul e no folheto está o número que irão distribuir ao povo e quem precisar, a peça. Cita 

que a pessoa física é até seis por cento e a jurídica, que tem firma e CNPJ, esse é um por cento para 

destinar. Ressalta que uma firma grande quantos mil irá pagar de imposto e esse um por cento irá 

fazer a diferença, também. Faz esse apelo, através da Casa do Povo, para que os munícipes 

dediquem essa pequena parcela para o Fundo da Criança e do Adolescente, e irão agradecer. Fala 

que o que entrar esse ano será utilizado no ano que vem, pois esse ano ainda tem certa parcela, a 

qual irão ver, para ser utilizada durante esse ano, e o que entrar esse ano será utilizado todo em um 

ano, só nos projetos. Diz ser isso que pedem, de coração, e agradece. Passa a palavra a Marizani, e 

diz “no ar”, através da rádio Cipoense, que depois o pessoal irá ouvir esse recado e seu muito 

obrigado. Agradece e devolve a palavra a Mesa. MARIZANI TRENTIN: Cumprimenta o presidente da 
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Casa, a Mesa Diretora, demais vereadores e vereadoras, comunidade presente. Faz só um pequeno 

esclarecimento, que esse fundo, os seis por cento que a pessoa sentir no coração e depositar, ele 

terá que depositar até o dia trinta e um de dezembro do ano de dois mil e dezessete, e após ele fazer 

esse depósito ele tem que comparecer na prefeitura, na Fazenda, e fazer uma declaração e eles irão 

fazer um recibo e no ano de dois mil e dezoito será abatido no Imposto de Renda. Cita que isso que 

não ficou tão claro, e a agência do Banrisul 0360 e a conta corrente é 407582806, aqui de Capão do 

Cipó. Agradece pela oportunidade que estão tendo, e assim que tiver o esclarecimento no que vai ser 

envolvido esse fundo, durante este ano, irão pedir oportunidade, novamente, e vão estar aqui para 

esclarecer, pois muitos pagam esse imposto e não sabem onde ele é embutido, enviado, e assim irão 

saber que essa pequena parcelinha vai ser colocado no futuro das crianças e adolescentes do nosso 

município. Fica grata e diz que esse ano foram feitos vários projetos onde as crianças da escola Júlio 

Biasi, que foi a escola que participou, as outras abdicaram esse ano de estar participando, e eles 

foram conhecer o zoológico, em Santa Maria, foram levadas. Diz saber, pois a sua filha também 

participou, foram na Casa de Cultura, em Santiago e vários outros projetos e passeios, todos 

direcionados por esse fundo. Cita que a escola foi agraciada com uma câmera fotográfica digital 

profissional, que gira em torno de quatro mil reais, foi presenteada a escola, pois no final do programa, 

ela é obrigada que se consuma todo o fundo para zerar e o novo ano tenha novos depósitos, e aí foi 

comprada essa câmera e uma lousa de grande porte, para apresentação de slides na escola. Fica o 

agradecimento e que o pessoal se conscientize de ajudar a criança e o adolescente, que é uma área 

bem importante e o futuro nosso depende deles, também. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

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

regimental de 05 minutos. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT (PP): Cumprimenta senhor 

Presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretário de Obras, vice-prefeito, todos os munícipes 

que se fazem presente, funcionários dessa Casa e ouvintes da 87.9 FM, seu boa noite. Senhor 

Presidente gostaria de parabenizar, mais uma empresa instalada no município, que já tem sede 

própria, onde os vereadores dessa Casa receberam os convites e foram lá, que é a empresa 3 

Tentos, onde também já comentou nessa Casa, no começo da administração, pediu que eles 

colocassem pessoas daqui para trabalhar lá, e hoje foi lá com a Carini e o colega Tiago, e já viu 

pessoas daqui que estão trabalhando lá que bom. Senhor Presidente também não sabe dizer se será 

o último ou penúltimo discurso, como vereador nessa Casa, quer deixar seus agradecimentos, de 

coração, a todos seus colegas vereadores, ao doutor Paulo, a Silvane, a todos aqueles que, colegas 

de oposição e de posição, que ajudaram sua pessoa a ter conhecimento de várias coisas, estará 

também certamente muito bem representado pelo seu sucessor, que está aqui presente hoje, o 

vereador Dilcione, e quer dizer que na secretaria do mesmo jeito, que tinha seus trabalhos nessa 

Casa, estará da mesma forma tocando lá, indiferente de partido político, indiferente de pessoas, irá 

trabalhar para todos, e deixa aqui também que está de portas abertas para seus colegas do PP, mas 

certamente para os do PDT, e do PMDB.  Diz ter estado essa semana pedindo ao prefeito Froner e ao 

vice Jaques, que lhe desse a oportunidade de conhecer a Secretaria de Agricultura, porque precisa ter 

esse conhecimento da Secretaria, mas do trabalho na agricultura certamente tem um pouco, e lá onde 

foi muito bem recebido, onde todos, de repente, achava que era uma Secretaria polêmica, hoje 
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certamente, diz ao “tocaio”, que tem um grupo de pessoas que estão trabalhando em conjunto, e será 

sensacional. Também deixa o agradecimento a todos da Secretaria pela forma de seu recebimento, 

onde já pôde colocar algumas ideias juntamente com eles, porque não será sua pessoa que fará o 

funcionário, mas certamente o funcionário fará o secretário. Então, os funcionários de lá estão de 

parabéns, onde já foi feito alguns trabalhos, diz ao colega “Manjolo”, ao pequeno produtor, já reformou 

muitas coisas lá que lá estavam, coisas que até mesmo costumava cobrar nessa Casa, hoje já tem 

três globe funcionando, a retro que há um ano e meio estava parada, e foi muito falado nessa Casa e 

hoje já está trabalhando, os tratores funcionando, a grade também está funcionando, os mecânicos 

trabalharam incansavelmente essa semana, juntamente com os colegas funcionários lá, para 

deixarem tudo em ordem. Gostaria de dizer ao povo, que esse vereador também vai continuar como 

vereador cobrando, não mais como vereador, mas certamente cobrará os colegas, no dia a dia, e vai 

dizer a comunidade o trabalho que está sendo feito. Quer deixar dito que agora sim esse colega 

vereador, vai sim precisar muito de meus colegas vereadores, agora é o momento que se irá precisar 

de auxílio, precisar também de compreensão, porque não sabe tudo, e vai também estar pedindo, 

informações ao colega Tiago, a Carini, que já passaram por outras administrações, ao Jairo, ao 

Antonio, a Ionara, a todos para que se possa fazer um bom papel, não para secretário, mas sim para 

a comunidade. Também diz estar emocionado pelo convite do Partido Progressista, com apenas dois 

meses de vereador, receber um convite da importância que é ser um secretário da Agricultura, e 

principalmente parece que o destino lhe colocou aqui, através do finado Alacir, ele mesmo lhe colocou 

aqui, e agora indo assumir mais um lugar dele. Acredita que nunca irá fazer o que ele fez, mas, 

certamente, a conduta de vereador que ele tinha, nessa Casa, e de secretário, o que ele iria fazer, 

pelo menos irá tentar manter o que ele iria fazer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Inicia parabenizando o colega Tiago de imediato. Cumprimenta o 

colega senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, e comunidade Cipoense e 

ouvintes da 87.9, cumprimenta ao senhor vice-prefeito Jaques, futuramente seu colega vereador aqui 

desta Casa o Dilcione, que irá assumir a cadeira do secretário de Agricultura do município, a partir da 

semana que vem, provavelmente. Diz que não está bem para discurso, porque lá no Entre Rios estão 

todos de luto, novamente, porque perderam um primo, criado com eles lá, tinha cinquenta e seis anos 

de idade, se criaram todos juntos e os deixou, a família do Vilson, os primos, as primas, todos eles se 

entristeceram no dia de ontem à noite, quando recebeu do hospital, a notícia do falecimento do Vilson. 

Gostaria de deixar o agradecimento ao vice-prefeito, o carinho da Secretaria de Assistência Social, 

por sua pessoa, pelo que fizeram pelo Vilson, imediatamente a secretária lá esteve dando uma 

atenção, era o que realmente esperavam dela. Diz que, por duas vezes, ela foi até ao hospital e ao 

necrotério, e lá fez um trabalho excelente. Então, parabéns a Lisiane, Assistente Social do município. 

Diz que todos em sua comunidade vão passando momentos difíceis, lá na pequena comunidade, 

onde todos são família do mesmo sangue, pois perderam em torno de um mês, Deus sabe como isso 

é triste, mas diz a todos que deve se “puxar o barco”. Presidente nesse final de semana, diz ter feito 

uma pequena visita aos Assentamentos, e gostaria que o senhor vice-prefeito tomasse conhecimento 

dos pontilhões, ali nos Assentamentos, que está faltando uns reparos e um patrolamento nas 

estradas, dos bueiros que chega lá até o salão comunitário do Nova Esperança, porque a água está 
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cruzando por cima. Também faz o pedido que o mesmo faça uma roçada naquele pontilhão do 

Inhacapetum, quem vem do Entre Rios, está com pouco tráfego de caminhão agora na safra, então 

está tirando a visibilidades dos motoristas, e que o mesmo tome providências fazendo uma limpeza ou 

que seja feito uma rótula, ali aonde vai para a Agrofel, descida da rua que desce do seu Luiz, porque 

está muito sujeito a um acidente, e muitas pessoas não olham para placas de Pare, ou não estão 

enxergando bem, por isso pede providências, e até inclusive falou com a família ali, e concederam 

que fizessem essa limpeza de canas e capim elefante, ali naquele local. Também pede que fosse feito 

o encascalhamento de dois trechos da entrada da dona Dulcineia, esposa do seu Lori, ali onde o 

transporte escolar atolou duas vezes onde estão passando, certamente o senhor secretário tomará a 

providência nessas estradas. Diz que encerra seu tempo por aqui e se sobrar algum minuto, passa a 

algum colega, porque não está apto a falar muito, seu muito obrigado e, se Deus quiser, Deus irá 

abençoar muito toda a comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

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

demais colegas vereadores, vice-prefeito, comunidade que se faz presente, funcionários dessa Casa 

e ouvintes da 87.9, que daqui a pouco estarão os ouvindo. Parabeniza a nova empresa que chegou 

em nosso município, como o colega Tiago Tisott falou aqui, muito bom, gerou emprego e ficou feliz 

quando foi convidada e viu ali os nossos munícipes já trabalhando. Diz ser muito bom, pois gerou 

emprego. Em nome do Alex parabeniza toda a empresa. Parabeniza a dona Cemilda, do 

assentamento, e, em nome dela, todas as mulheres que foram no manifesto da reforma da 

previdência. Parabeniza a escola Julio Biasi pelos sessenta e nove anos, que esteve participando no 

sábado, em nome da direção, funcionários e alunos. Como sempre falou nessa Casa, que iria 

trabalhar através de ofícios, e o secretário Jaques toda terça-feira está recebendo seus ofícios, mas 

tem que pedir lá no Rincão dos Ávila, hoje falou com o Jaques, de manhã, que o recebeu e diz 

entender que está difícil a correria, por causa da safra, mas quando der que o secretário dê uma 

olhadinha lá para o Rincão dos Ávila que estão precisando, e nas pontes dos assentamentos, quem 

vai ao Nova Esperança está ruim a estrada. Espera que, dentro do possível, o secretário esteja 

fazendo. Deseja uma ótima safra a todos os produtores, pois a maioria já está iniciando e que seja 

abençoada a todos os produtores do município. Convida toda a comunidade, em nome da dona 

Judith, a qual lhe passou o convite, para participar domingo, dia vinte e seis, no Clube Aliança, 

palestra do DBV, com o professor Girardon, com início às dez horas, almoço, que será risoto, salada e 

pão, e o preço são quinze reais. Diz que a tarde terá baile com animação do DJ Marcelo e o almoço é 

reservado até as onze horas e tem que levar pratos e talheres. Fala que toda a comunidade está 

convidada, pois o professor Girardon é uma pessoa maravilhosa, as palestras “valem a pena” a 

comunidade ir, ainda mais de motivações, pois os dias que estamos vivendo, são dias difíceis, cheios 

de problema, e “vale a pena” a comunidade participar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente para fazer uso da palavra. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o futuro vereador Dilcione, o 

secretário Jaques, da Secretaria de Obras e vice-prefeito, a Marizani, a professora Judith e ouvintes 

da Cipoense. Diz ao colega Tiago que fica feliz, quando o partido é unido, quando a “família 

progressista” sentou para conversar sobre o assunto de quem iria ser o secretário de Agricultura. Diz 
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que também foi convidado, mas pelo compromisso que já tinha feito aos colegas vereadores, as 

colegas vereadoras, a comunidade cipoense, em ser o presidente da Câmara de Vereadores de 

Capão do Cipó, e trabalhar unido em defesa do povo, só tem a dizer ao Tiago, que tem a certeza que 

o mesmo é um agricultor e sabe muito bem como é trabalhar na agricultura. Diz confiar em seu 

trabalho, pois conhece o trabalho. Tem certeza, juntamente com a equipe de funcionários que o 

mesmo tem na Agricultura, e como experiente, o trabalho vai ficar para melhor ou igual ao do finado 

Alacir, pois o finado Alacir era um exemplo de secretário que tinham aqui. Fica feliz e quer agradecer 

ao Tiago, em nome do Partido Progressista e de sua bancada, por aceitar esse convite. Cita que em 

dois meses de vereador, já teve muita experiência com o mesmo, pessoa excelente, que mora aqui, 

todo dia batalhando em defesa de seus eleitores e de seus amigos. Diz a ele, sua equipe, da qual o 

colega Tiago Rosado faz parte, e demais funcionários, sucesso e o que precisar desse presidente, 

desse vereador e amigo, pode contar, não tem hora. Diz que se tiver alguma dúvida pode perguntar, 

alguma coisa entende de agricultura, pois também faz parte da agricultura ajudando o seu Arcimero 

Garcia, trabalha sempre unido. Diz ao Jaques, que não pode deixar de falar sobre o pessoal da 

equipe das Obras, que terminou o Rincão dos Vargas, foram para o Entre Rios, agora estão no Passo 

do Tibúrcio, e a equipe é fantástica. Diz que jamais um prefeito e um vice-prefeito irão conseguir 

“tocar” o município se não tiver os funcionários do lado. Cita que todos os funcionários da prefeitura 

estão de parabéns. Diz que a equipe de limpeza está fazendo de tudo para que nossa cidade seja 

uma cidade limpa. Em nome do Cecito deixa o agradecimento a todo o pessoal que faz parte da 

limpeza da nossa cidade. Cita os funcionários, os patroleiros e todos os demais que estão de 

parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Diz ao colega Antonio, que só tem que deixar os votos de 

pesar, pois faleceu o nosso amigo Gentil, dos Mamoneiros, amigo nosso, e o amigo do colega 

faleceu, também. Fica triste, mas a vida é assim, e deixa moção aos familiares e os sentimentos a 

todos. No sábado esteve presente no Julio Biasi, que foram convidados aqui, no aniversário de 

sessenta e nove anos da escola, ande foi divulgado bastante os trabalhos da escola durante a 

semana, com os alunos, e, também, o CRAS, que fez uma bela apresentação, através do professor 

de música, Paulo Reis, muito bem feita a apresentação do coral. Em nome do município deixa o 

agradecimento. Diz à dona Judith e à Marizani, que podem contar com eles, o que precisar dessa 

Casa, desse vereador e desse morador do município, está parceiro e de mãos dadas pelo Capão do 

Cipó e ajudar as pessoas que precisam. 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, colegas vereadores, secretário de Obras, 

colega Dilcione, dona Judith, Marizani, funcionários da Casa, demais presentes e ouvintes da 87.9, 

que estarão os ouvindo mais tarde. Começa parabenizando a Marizani e a dona Judith, sendo 

Marizani a presidente e a dona Judith como apoiadora, pelo esclarecimento. Diz que não sabia, e hoje 

quando tiveram reunião com a dona Judith, que ela explicou que pode fazer isso para os nossos 

jovens e adolescentes do nosso município. Pergunta por que não fazer, se temos aqui. Esteve 

conversando com uma moradora, ali perto da Igreja Quadrangular, a dona Lucimara, estava bem 

preocupada com a situação da segurança pública. Informa a ela que o prefeito está agora, em 

Santiago, em uma reunião com os prefeitos de toda a região para tentar solucionar, pois todos estão 
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preocupados com a segurança pública de nosso município, tanto pelas crianças que estão indo na 

escola, ou durante a noite, que, às vezes, ligam e a Brigada não atende, pois não está no município 

ou está em outra chamada. Diz que as pessoas estão preocupadas e antes tempo a polícia ficava 

“rodando” durante a noite, fazendo rondas e é isso que queremos para o nosso município. Cita que 

querem as câmeras que já foi comentado, mas para isso temos que ter a segurança também. Esteve 

conversando com o soldado Alisson e ele disse que tem falta de veículo, de material, e até mesmo 

aquela fita de isolamento de acidentes estão em falta, não está vindo, o governo não está repassando 

a eles. Diz que eles até têm vontade de fazer mais, mas não estão conseguindo por essa falta de 

material que está tendo. Sobre os animais que estão na rua, também a moradora lhe passou que tem 

muitos animais de estimação, principalmente cachorros, que podem sofrer acidentes e provocar 

acidentes graves com motoqueiros e ciclistas. Fala que tem muitos animais soltos e pede aos donos 

que cuidem, prendam ou deixem fechados, pois tem muitos animais e eles ficam preocupados. Sobre 

os quebra-molas, que está sendo questionada, diz ter conversado com o secretário e ficou mais 

tranquilizada, pois ele disse que já está pedindo orçamento e, em breve, estará providenciando os 

materiais para começar a construção. Diz ao colega “Manjolo” que ali na região está precisando 

urgente, pois tem bastante crianças que vão para a escola, e até lá em frente a Marizani, a colega 

Carini, pediu outro dia, devido a segurança dos alunos que vão para a escola. Deixa votos de pesar a 

família do seu Gentil, sogro de sua irmã, que partiu e está junto de Deus. Diz à família, que estão 

pedindo forças e eles irão superar. Para a família de dona Orpídia, a qual esteve no velório, seus 

sentimentos. E do seu Vilson, lá do Entre Rios, para a dona Maria, que perdeu o filho e agora o irmão, 

pede muita força e irão orar pela mesma e irá superar. Diz ao colega Tiago que tem certeza que irá 

fazer um bom trabalho e pede que o mesmo lembre um dia que seu Alacir falou com os mesmos, em 

frente à prefeitura, os orientando. Tem certeza, pois como o mesmo disse que, trabalhar com 

funcionário tem que ter amizade, parceira, concorda, pois o patrão faz o empregado e o empregado 

faz o patrão, não adianta só cobrar. Cita uma reunião que tiveram com o jurídico e o mesmo os falou, 

e acreditou nisso, que se tiver que reclamar do funcionário, que chame ele sozinho e fale a ele que 

espera e tem certeza que o mesmo faz melhor, que ele irá fazer. Ressalta que não adianta só criticar 

em público, tem que conversar com eles e tem certeza que quem está ali, vai fazer, e se cada um 

fazer pela sua secretaria, o nosso município só tem a crescer. Tem certeza que está crescendo e a 

administração está sendo parabenizada. Diz ter críticas sim, mas críticas construtivas e tem que 

aproveitar para melhorar cada vez mais. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças e, em especial aos ouvintes da 87.9. 

Associa-se aos votos de pesar aos familiares do senhor Gentil Cortes da Silva, falecido no último dia 

dezesseis, a dona Orpídia Andrade Marques falecida dia vinte e cinco, e o senhor Vilson falecido dia 

vinte, da localidade do Entre Rios. Fala ao senhor presidente que quer pedir ao líder de governo, o 

vereador Antonio Chaves Jardim, que na próxima sessão ele traga, consiga com o pessoal da 

Secretaria da Fazenda, o percentual de como está a folha de pagamento do município de Capão do 

Cipó. Fala que esse pedido está fazendo em nome de munícipes, por que sabem, eles que estiveram 

aqui presente na última audiência pública, que a última gestão Meneghini e Anselmo entregou Capão 
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do Cipó com 44.85 (quarenta e quatro ponto oitenta e cinco) o gasto de percentual das despesas do 

funcionalismo. Gostaria que o líder de governo trouxesse para prestação de contas, não para si, mas 

para a comunidade saber o quanto anda hoje o percentual da folha de pagamentos de Capão do 

Cipó. Fala que já levantou um debate esses dias atrás e gostaria que a comunidade ajudasse, pois 

cada vez que chega ao posto de combustíveis de Capão do Cipó lembra-se do ex-colega Ibanez. que 

concorreu sempre pelo numero 11444 (onze quatro quatro quatro) que enquanto concorreu a 

vereador o número dele era esse, a gasolina do Capão do Cipó “a mais cara do mundo” está quatro 

reais e quarenta e quatro centavos, e em Nova Esperança, Jaguari, todos os municípios da região, em 

Santiago além de ser um preço menor vem a sessenta dias diretos para pagar, e no posto do Mário, 

se chegar hoje lá, dependendo da quantidade que comprar, ele faz quatro reais o litro de gasolina, e o 

óleo também tem uma diferença boa e se precisarem para a safra procure ele que tem um preço bom 

para negociar. Pede para fazerem uma comissão de dois ou três vereadores, para conversarem com 

o pessoal dos postos de combustíveis do município para acharem uma maneira de reduzir o valor, por 

que não é admissível ter no Capão do Cipó, uma cidade desse tamanho, com a gasolina “mais cara 

do mundo”. Pede que se conscientizem por que com esse valor acha que já estão pagando até o 

transporte para chegar até o Capão do Cipó. Fala ao colega Tiago Tisott que, como vereador, esse 

tempo que chegou aqui na Câmara, novato, mostrou que no final, não sabe se vai ficar dois ou três 

meses, ou até o final do mandato do Froner na Secretaria da Agricultura, mas mostrou um potencial 

muito grande para defender o povo cipoense, como vereador e acredita que também tem potencial 

enorme para “tocar” qualquer secretaria, independente da secretaria que fosse colocado, mas diz que 

o povo do Capão do Cipó, os pequenos agricultores, principalmente, que são os que mais necessitam 

da Secretaria da Agricultura, acha que vai desempenhar um belo trabalho juntamente com a equipe 

que tem. Conhece todos os funcionários, são todos dedicados, e acredita que tem capacidade de 

fazer um bom trabalho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 

MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vice-

prefeito Jaques, demais presente, e ouvintes da 87.9, um grande abraço a todos. Fala sobre mais três 

pessoas que “vão embora”, aos quais deixa pesar a família do senhor Gentil Cortes, da dona Orpídia 

e do seu Vilson. Diz que todos irão para o mesmo caminho, ninguém quer, mas a realidade é essa. 

Sabe que estão bem, junto a Deus e só nos resta rezar por essas almas. Sobre dois caminhões e 

uma patrola que trabalhavam no pátio dessa firma que chegou agora, a 3 Tentos, esteve buscando 

informações hoje, pois o pessoal cobra e via as máquinas lá e perguntaram, com tantas estradas 

ruins, pontilhões caindo e esse maquinário lá, de quem iriam cobrar. Buscou informação hoje, na 

Secretaria da Fazenda, a secretária não estava, mas lhe passou ao Jaques, e ele lhe colocou que foi 

trocado esse serviço, o qual diz ser bom também, pois se, na verdade, ficou bastante pedras, que foi 

trocado por pedras, é uma coisa que vai ser resolvido para quem precisa, que o município precisa de 

bastante pedras, tem vários lugares que vai pedras. Diz ser uma coisa que é bom, para poder 

esclarecer e tiveram que fazer essa cobrança, que tem que ser feita. Diz ao colega Tiago, que acha 

que o município está de parabéns quando escolheram o mesmo para isso, pois, na verdade, quem irá 

ganhar é o pequeno produtor, o mesmo já mostrou, como vereador, e agora esperam que irá fazer o 

mesmo com a Secretaria de Agricultura, que é um dos pontos que mais precisa e têm que “bater em 
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cima” disso. Diz ao mesmo que, com certeza, ele será cobrado, e vai estar nele em fazer um trabalho, 

o qual sabem que tem o poder em fazer isso e vai fazer, pois conhece quase tudo de agricultura. 

Ficou faceiro pelo convite que o mesmo teve, com certeza irá desempenhar, e espera que deixe o 

substituto que mostre o que o colega venha fazendo, com humildade, que é bom para o município, 

quem vai ganhar é o município. Sobre o patrolamento da estrada quem vai a Palmeiros, por dentro, 

diz ao Jaques que o pessoal está reclamando que a patrola foi só até o Passo da Areia e voltou, até 

brincaram dizendo que talvez falte um trator para por na frente e puxar ela para o outro lado. Diz que 

daí tem que chegar aqui e falar. Diz que falou que iria ver, ou quem sabe ela chegou ali, se assustou, 

e deu de volta. Pede que faça aquele patrolamento, pois o pessoal cobra e está na hora e não adianta 

estar de braços cruzados esperando. Cita que se tem que ir com calma, que vá com calma, mas 

agora é hora de fazer, e pelo que se vê o maquinário não está parado, deve estar trabalhando em 

algum lugar, inclusive o colega Antonio falou que teve duas vezes na comunidade dele, e nós aqui 

estamos com essa falta, igual nos assentamentos, que está ruim todas as estradas. Sabe que ali é 

dificultoso para os carros andarem, conforme o trecho, dirá caminhão carregado e pesado. Espera 

que seja feito, pois o pessoal cobra e não adianta na hora do voto ir lá pedir e ficar e não fazer, os 

“caras” vão cobrar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, a comunidade presente, ao vice-prefeito, o futuro colega Dilcione e os ouvintes da 87.9. 

Deseja ao colega Tiago sucesso, e se coloca a disposição para o que precisar, é parceiro para 

trabalhar unido por Capão do Cipó. Sabe que ele vai desempenhar um bom trabalho como secretário 

da Agricultura, assim como está desempenhando um bom trabalho como vereador. Deseja ao colega 

Dilcione, que em breve estará nessa Casa, sucesso e diz que também é parceiro para o que for 

melhor para Capão do Cipó. Agradece a equipe de limpeza que esteve na localidade de Carovi 

fazendo um bom trabalho, esteve o coordenador Chico coordenando a equipe que fez um bom 

trabalho, e o secretário de Obras passou que, talvez, na semana que vem já esteja lá arrumando as 

lâmpadas. Também, fica feliz por que o secretário já está com as patrola no Passo do Tibúrcio, vão 

patrolar as estradas que estão faltando, a estrada do Capão da Batalha que está bastante ruim. Pede 

ao coordenador, se for possível, colocar umas cargas de pedra na estrada que vem do Carovi ao 

Capão da Batalha, que é um trecho bem complicado, tem o transporte escolar e quando chove é 

complicado. Fala que não pode fugir da realidade que é o transporte escolar do Carovi, e falou com a 

secretária hoje e já estão tomando as providências, por que a empresa ganhou esse contrato 

emergencial e não vai ter jeito, terão que romper o contrato, por que é um absurdo com um mês de 

transporte a Kombi já está andando com a porta atada, sem estepe, sem condições de fazer o 

transporte. Diz que a secretária falou que não consegue falar com o dono da empresa, é complicado, 

o pessoal mora perto e não consegue falar, não atende telefone, os munícipes cobram e os 

vereadores são como “pára-choques” para o pessoal vim cobrar. Acha que está na hora da prefeitura, 

da administração tomar providência disso. Convida para o dia vinte de maio o segundo chá colonial da 

escola Macedo Beltrão, o ano passado foi um sucesso o chá, estava meio “forte”, saíram pesados, 

mas estava excelente, só que, às vezes, as pessoas exageram no acompanhamento do chá. Fala que 

estão iniciando a safra de soja e pede cautela dos motoristas dos caminhões, por que é muito 
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perigoso na estrada que estão sendo patroladas e ainda hoje quando vinha do Carovi passou por dois 

caminhões e não se enxergava nada, precisa ter cautela e, se Deus quiser, será colhida uma 

excelente safra no município. Diz que o pessoal da Câmara fica preocupado por ser muita correria na 

estrada, e reforça o pedido de cautela dos motoristas, sabe que têm pressa, mas, às vezes, por um 

minuto a mais não vai perder uma safra inteira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

colegas vereadores, vereadoras, vice-prefeito Jaques, colegas Dilcione e Manoel, coordenador de 

estradas Chico, funcionários da Casa, público presente e ouvintes da Cipoense, que irão os ouvir logo 

mais. Cita que na última quarta-feira, a convite da gerência da Coopatrigo Cipoense, tiveram um dia 

de campo em São Luiz Gonzaga, juntamente com um grupo de produtores aqui de Capão do Cipó e 

da região de abrangência da Coopatrigo. Fala que teve a participação de mais de seiscentos 

produtores, em um ano muito especial para a Coopatrigo, que ela comemora sessenta anos de idade, 

e se destaca em nossa região, com sede no município, mostra ser muito forte. Agradece ao convite, e 

por passar conhecimento e novidades aos nossos produtores. Diz que não pode fugir do tema, que é 

estradas, e diz ao Jaques que espera que o mesmo consiga dar um corte de patrola, em todos os 

lugares que ainda não passou. Diz ser uma sugestão. Aproveitando, diz que em alguns lugares 

passaram duas vezes, e, em outros, nenhuma. Questiona quais os critérios e pede que se tenha uma 

“linha”, pois todo mundo merece estrada boa em nosso município, e a safra começou e espera que os 

produtores consigam colher o que se espera, e precisamos de estrada boa para escoar essa 

produção. Diz aos colegas que, semana passada, havia comentado que iria tirar férias, mas não vai 

mais, pois quinta-feira, dois dias antes de entrar em férias, soube que foram negadas com a alegação 

de falta de gente. Diz ter tido a honra de ser a única negada. Espera que tenha certa “linha de 

trabalho” sem perseguição, ou se tivesse o comunicado antes, sem problema nenhum, pois sabe que 

vai faltar gente, apesar de ser o único funcionário da Agricultura que pediu férias, os demais não. 

Espera que não tenha perseguição, e foi esse o motivo, pois não se sabe, mas o que é para um, é 

para todos. Diz não falar como vereador, e sim como funcionário. Diz que isso não é criticar, é falar a 

verdade. Diz que outras coisas que fala, a exemplo dos portões da feira, o ônibus lá parado no 

mesmo lugar, e nós pagamos nesses transportes emergenciais, que foram contratados, uma linha de 

noventa e seis quilômetros, quase quinhentos reais por dia. Questiona que será que em dois meses 

de transporte não daria para pagar o que tem para fazer nele. Questiona sobre a economia que tanto 

se fala. Gostaria que a coisa andasse um pouquinho diferente do que se vê, pois cada semana temos 

mais dois ou três CCs trabalhando na prefeitura. Diz que se chegar nesse ritmo, iremos bater o 

recorde, impressionante. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS 

ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Ressalta que vai aproveitar que o secretário 

Jaques está aqui e, como o Antonio falou, quando irem para o Entre Rios, se for possível, saírem lá 

pela granja do Leandro Formighieri, fazer a estrada principal ali, que hoje o Leandro lhe ligou. Cita ao 

seu colega Tiago, e como vereadora do PMDB, deseja que o mesmo possa fazer um excelente 

trabalho, assim como já estava fazendo aqui na câmara, sem olhar distinção de partido, cor, raça, 

porque o povo é que merece o nosso melhor. Comenta também que quer parabenizar a Marizani pelo 

excelente trabalho que a mesma sempre desempenhou como conselheira tutelar, teve oportunidade 
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de trabalharem juntas e que sabe do potencial da mesma, que seja sempre bem vinda a essa Casa, e 

que continue sempre fazendo o que sempre fez, excelente trabalho como conselheira. Fala a dona 

Judith que pode contar com a mesma com relação ao COMDICA. Diz, também aqui, ao seu Sadi Dias 

que hoje lhe ligou e lhe pediu, já que as patrolas estavam lá, mas que como o secretário lhe colocou 

que não tinha pedra, mas que vai levar e a mesma fala ao seu Sadi, que daqui a pouco mais vai estar 

escutando, que o mesmo fique tranquilo que vai chegar até lá a carga de pedra que ele está 

precisando. Deseja uma boa semana a todos e que todos fiquem com Deus. Agradece e devolve a 

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

ao seu presidente que falando em roçada novamente, e comenta que não iria falar hoje, mas já que 

falaram o mesmo vai pedir mais uma vez e que vendo o seu Manoel ontem passar com uma 

roçadeira, acha que essa roçadeira teria uma grande utilidade nesse negócio do colégio abandonado. 

Comenta que o seu Manoel, que trabalha com ela, teria que pedir uma autorização para o Jaques e 

fazer aquilo ali, porque aquilo ali está vergonhoso, ou senão cada um de nós fazer uma “vaquinha” e 

fechar de tijolo e criar cobra, porque já foi feito tanto pedido e é a “cara da cidade” e está no meio do 

brejo, e é feio aquilo ali. Destaca então como viu o seu Manoel ontem, vai pedir uma hora que o 

mesmo estiver, porque aquilo ali tem uma ferragem grande ali no meio, e diz que esteve olhando 

aquilo ali de novo hoje, e que tinha que guardar, fazer alguma coisa, porque aquilo ali é um patrimônio 

do Município jogado daquele jeito. Então, seria algo que teria que ser feito alguma coisa. 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: Ressalta que voltando a essa tribuna, também juntamente com o 

colega Tiago, que estiveram na inauguração da 3 Tentos, mais uma empresa nesse Município, e 

deseja mais uma vez que seja bem vinda e que dê bons frutos, bons retornos, e que alcance os seus 

objetivos. Cita o secretário Tiago, mais uma vez parabéns pela sua escolha, e como dizia nessa Casa 

estavam abandonados, tanto que após a chegada do mesmo mostraram a capacidade de cada um e 

que o mesmo tem uma equipe que pode contar de excelentes funcionários, e com certeza o mesmo 

foi muito bem vindo e deseja-lhe sucesso. Ressalta que também perdeu um amigo, juntamente com 

sua família, seu Gentil e deixa o seu sentimento e força para a família, conhecido, amigo de toda a 

sua família, juntamente com a gurizada. Fala ser uma perda que não se esperava, mas que a vida é 

assim mesmo e que não temos muito que fazer, só desejar forças. Deseja uma boa semana a todos e 

até semana que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, 

Líder de Bancada, PP: Ressalta ao senhor presidente que volta a essa Tribuna, mais uma vez para 

agradecer seus colegas e dizer a eles que as palavras deles cada vez fortalecem mais as pessoas 

que querem ajudar o Município, que querem trabalhar pelo povo, e que espera que essa Casa 

continue fazendo isso, trabalhando sempre em prol do pequeno, em prol do grande, mas sempre com 

honestidade e trabalho sério que já vinham fazendo. Concorda com seu colega “Manjolo” sobre o 

estado do colégio, é lamentável, mas certamente essa semana a administração deverá fazer alguma 

coisa naquele setor. Ressalta também a Marizani que o que depender deste vereador, e logo mais 

como secretário da Agricultura, que o que puderem ajudar, colaborar, a casa da Agricultura estará de 

portas aberta para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 
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CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Ressalta que quer dizer, não porque a Carini falou, mas porque o 

mesmo já tinha esse pronunciamento pronto, que queria parabenizar todos os agricultores do 

município de Capão do Cipó pela bela safra que vai ocorrer, que já começou e que sabem que vão 

ser surpreendentes os lucros que nós vamos ter, juntamente com nossos produtores. Cita também 

sobre os caprichos das lavouras, que como o mesmo sabe que lá no Plínio Formigheri já colheram e 

deu setenta e dois por hectare uma lavoura que eles colheram. Fala que agora o Tiago estava 

dizendo que colheu uma que deu oitenta e cinco por hectare. Comenta então para todos verem o 

investimento que nossos agricultores fazem para poder chegar a esse rendimento, então deixa os 

seus parabéns a todos e ressalta que eles têm os lucros deles e o povo cipoense tem porque vem 

tudo em retorno para nós aqui pro Município de Capão do Cipó. Comenta também sobre a palestra do 

Girardon, que foi bem falada, então domingo toda a comunidade convidada e fala que quer aqui 

também, pena que o Chico não estava aqui, e ressalta que via os debates da administração passada, 

dos vereadores da oposição do Meneghini e do Anselmo, quando eram prefeitos, e hoje não é 

diferente e fala que sabem que ninguém quebra uma máquina, caminhão coisa e tal por gosto, mas 

comenta sobre o que aconteceu domingo, onde o coordenador de estradas pegou um caminhão 

quebrou a tampa do caminhão que providencia vão fazer. Questiona que quando era o Aldonei que 

virou o caminhão, que não deu problema nenhum, ladeou o caminhão e que pediram sindicância e 

que o mesmo foi afastado do cargo pelo prefeito Meneghini e questiona se hoje pode um CC dirigindo, 

e que o mesmo foi ameaçado pelo Jaques aqui, que o caminhão do PAC era dirigido por CC e que daí 

iria denunciar ao MDA para recolher esse caminhão, mas hoje pode só porque mudou a 

administração? Deixa o seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Convida, em nome da colega Ionara, para o terço 

de sétimo dia de falecimento do senhor Gentil Cortes da Silva, que será realizado no cemitério da 

família, amanhã às dezesseis horas. Fala sobre as cobras que vêm de quatro anos atrás, o colégio 

não está entregue para o município, é do governo federal, não está terminado e essas cobras vêm de 

quatro anos, mas vão acabar com elas se Deus quiser, podem ficar tranquilos. Fala ao colega Jairo, 

sobre a folha de pagamento que está no projeto 010 (dez), quando receberam do governo passado 

estava em cinquenta e dois por cento a folha de pagamento, hoje ela está em quarenta e quatro, 

ponto oitenta e cinco, como está no projeto 010 (dez) para o colega dar uma olhada. Fala sobre como 

fica um vereador vir a essa tribuna falar, às vezes, em empreendimento no Capão do Cipó quando 

chegou uma firma no Capão do Cipó, a 3 Tentos, onde está empregando cinco pessoas que, talvez 

esteja alimentando, com o salário da 3 Tentos, quinze pessoas. Questiona de que forma vai atrair 

mais empresas a Capão do Cipó, se tem vereador que vem criticar por que foi cascalhado. Diz não 

entender e aí dizem que Capão do Cipó não vai para frente, e dessa forma não vai mesmo, por que 

quando uma empresa vem para Capão do Cipó, o mínimo que pode se fazer é talvez dar um 

terraplanagem  e um escalhamento para as empresas. Se sente feliz por que lá tem cinco pessoas do 

Capão do Cipó trabalhando, mas infelizmente tem vereador que vem aqui debater o assunto das 

empresas que vêm para Capão do Cipó, é lamentável. Fala que no Passo do Tibúrcio, que tem 

grandes amigos, já está passando o patrolamento novamente, e o pessoal que aguarde e, 

certamente, o secretário vai fazer todo o município de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à 
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Mesa. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas e da matéria em pauta: MOÇÃO DE PESAR 008/2017, dos vereadores aos familiares de 

Gentil Cortes da Silva. MOÇÃO DE PESAR 009/2017, dos vereadores aos familiares de Orpídia 

Andrade Marques. OF. GAB. 064/2017, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 009/2017 

e 010/2017. PROJETO DE LEI N° 009/2017, do Poder Executivo, que “Disciplina a concessão do 

Alvará de Localização Provisório para o funcionamento e instalação de atividades econômicas e dá 

outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 010/2017, do Poder Executivo, que “Altera atribuições do 

cargo de Agente Municipal classe “E” função Agente Fiscal “E3”. Dispõe sobre a Administração 

Tributária do Município de Capão d Cipó e regulamenta o pagamento da Gratificação de Desempenho 

de Atividade Tributária – GDAT, (Parcela Fixa) e Cria Gratificação de Produtividade (Parcela Variável), 

a ser deferida aos fiscais fazendários no efetivo desempenho da Administração Tributária e dá outras 

providências”. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 

008/2017, dos vereadores aos familiares de Gentil Cortes da Silva, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO DE PESAR 009/2017, dos vereadores aos familiares de Orpídia Andrade Marques, aprovada 

por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 28/03/2017, 

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, 21 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


