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ATA N° 15 / 2017 (Solene) 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de 2017, às 18:00 horas, no Plenário 17 de Abril, da 

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

Legislativa para a realização da Sessão Solene em comemoração ao 17º Aniversário de Emancipação 

Político-Administrativa do Município de Capão do Cipó e palestra com o senhor Claudio Fernando 

Lucca da Cunha sobre “Os Planos Municipais como Estratégia de Desenvolvimento Rural ”. Para dar 

início aos trabalhos da presente Sessão, o Vereador Diego Santos do Nascimento, Presidente do 

Legislativo cipoense, faz a abertura da sessão, saudando os presentes e passa a palavra ao Mestre 

de Cerimônia, Sr. Paulo Ricardo Pereira Genro, para que dê procedimento aos trabalhos, onde o 

mesmo saúda a todos e chama as autoridades para comporem a mesa central: Excelentíssimo senhor 

Osvaldo Froner, Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor vereador Diego Santos do Nascimento, 

Presidente do Legislativo Cipoense, Excelentíssimo senhor Tiago Gorski Lacerda, Prefeito de 

Santiago, Excelentíssimo vereador Marcelo Gorski de Matos, Presidente do Legislativo santiaguense 

e Soldado Alisson Fogaça, representando o 5º RPMon. Após o Mestre de Cerimônia, convida os 

Vereadores que compõem o Legislativo cipoense para se acomodarem nas mesas à esquerda da 

Mesa Central: Ver. Antonio Chaves Jardim, Verª. Carini Jesus Rosado Nascimento, Ver. Dilcione 

Silveira de Oliveira, Verª. Ionara de Fátima Nascimento Ferreira, Ver. Jairo de Lima Charão, Ver.  Luiz 

Ozório Gomes Manente, e Ver. Olmiro Clademir Rodrigues Brum e Ver. Tiago Germano Cazarteli 

Rosado. Após o Mestre de Cerimônia convida as demais autoridades para se acomodarem nas 

mesas à direita da Mesa Central: Excelentíssimo senhor Jaques Freitas Garcia, Vice-Prefeito 

Municipal, Ilustríssimo Senhor Julio Cesar Viero Ruivo, assessor do deputado Federal Luiz Carlos 

Heinze e Ilustríssimo Senhor Miguel Argemiro Garaialdi, chefe de gabinete do deputado estadual 

Bombeiro Bianchini. Após o Mestre de Cerimônia saúda as autoridades presentes: senhor Carlos 

Irineu da Silva, secretário do Meio Ambiente; Senhor Claudio Irion, representando o Grupo Editorial A 

Folha; senhora Lisiana Nascimento, secretária de Desenvolvimento Social e Habitação; senhoras 

Rosaine Pimentel, Simone Silva Limberger, Adriana Farias, Marizani Trentin e Neiva Fracaro, 

conselheiras tutelares; senhor Gilmar Deponti, Supervisor Emater Micro 1; senhor Claudio Fernando 

Lucca da Cunha, palestrante; senhora Tatiana Disconzi, assessora do deputado estadual Bombeiro 

Bianchini, senhor Antonio Peralta, assessor do deputado estadual Bombeiro Bianchini, senhor Samoel 

Wesz, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, 

senhor Tiago Olímpio Tisott, secretário de Agricultura; senhora Cecília Assunção Vielmo, diretora da 

escola Municipal de Ensino Fundamental Julio Biasi; senhor Décio Loureiro, vereador de Santiago; 

senhora Cleusa Canterle, vereadora de Santiago; senhora Rosane Rios, vice-diretora da Escola 

Estado do Rio Grande do Sul 
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Macedo Beltrão do Nascimento; senhor Giuliano Estivalet, secretário de Administração, senhor 

Leonardo Rosado, assessor de imprensa da Câmara de Vereadores de Santiago, senhor Marcos 

Peixoto, diretor da rádio Itu AM de Santiago, coordenadores municipais e demais munícipes que se 

fazem presentes. Após o Mestre de Cerimônia faz a leitura do histórico do município de Capão do 

Cipó. Em seguida, convida a todos para acompanharem o Hino Nacional. Após o Mestre de Cerimônia 

convida o senhor Marcelo Gorski de Matos, Presidente do Legislativo santiaguense, para fazer uso da 

palavra. SENHOR MARCELO GORSKI DE MATOS, presidente do Legislativo santiaguense: 

Cumprimenta primeiramente ao presidente dessa Casa Legislativa e amigo Diego Nascimento, o 

prefeito municipal Osvaldo Froner, o prefeito de Santiago Tiago Gorski, o representante da Brigada 

Alisson, o ex-prefeito e agora assessor do deputado federal Luiz Carlos Heinze o Julio Ruivo, ao 

amigo, professor e agora chefe de gabinete do deputado estadual Miguel Bianchini o Miguel Garaialdi, 

o vice-prefeito Jaques, os colegas vereadores de Santiago Décio Loureiro e Cleusa Canterli, os 

demais vereadores do Capão do Cipó, o Samoel Wesz presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santiago, em nome do Poder Legislativo municipal de Santiago. Em nome dos vereadores 

que aqui acompanham, parabeniza pelos dezessete anos de emancipação político-administrativa o 

município de Capão do Cipó, que muito vem crescendo e se desenvolvendo nos últimos anos, quem 

conhece, quem acompanha Capão do Cipó de uns anos para cá, sabe dos grandes avanços que tem, 

não só pela riqueza da soja, que é muito forte no município, e também do gado, mas também pelas 

pessoas de caráter, pelas pessoas que aqui vivem e muito ajudam desenvolver o município de Capão 

do Cipó. Cita o prefeito Osvaldo Froner, os vereadores que muito colaboram para que Capão do Cipó 

seja esse município rico que é hoje, não só nessa condição financeira, mas também por pessoas 

responsáveis e libadas na frente do Poder Público e também na sua população. Agradece e deseja 

novamente o feliz aniversário, os parabéns para o município de Capão do Cipó, e que podem contar 

com ele no município vizinho de Santiago. Seu obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   

Após o Mestre de Cerimônia convida o senhor Tiago Gorski Lacerda, Prefeito Municipal de Santiago, 

para fazer uso da palavra. SENHOR TIAGO GORSKI LACERDA, Prefeito Municipal de Santiago: 

Cumprimenta a comunidade de Capão do Cipó, agradece ao presidente Diego pelo convite, que 

esteve na semana passada no gabinete, na prefeitura de Santiago para fazer esse convite. Diz que 

tem fortes vínculos com essa terra, que é o celeiro do estado, e não poderia deixar de estar presente. 

Nessa oportunidade, cumprimenta o ex-prefeito e prefeito Osvaldo Froner, o povo que acredita no seu 

trabalho e lhe confiou mais essa oportunidade, por saber da seriedade na forma de administrar os 

bens públicos e esse município tão promissor, que está aí com mais de seis mil e duzentos dias de 

vida, e que muito nos orgulha, na condição de prefeito de Santiago, por ser o município-mãe dessa 

terra tão promissora. Cumprimenta também o Fogaça, que representa essa valorosa instituição que é 

a Brigada Militar, e tem muito orgulho de ser filho de brigadiano, criado em Manoel Viana, o Miguel 

Garaialdi sabe do que está falando, ele era de lá quando o seu pai trabalhava e morava lá, o vereador 

Marcelo Gorski de Matos, que vem dessa mesma safra da qual vem, de uma geração nova na política 

de Santiago, todos inspirados em grandes nomes da política, quando no contexto político, tem muito a 

questionar quem está na frente de um mandato, na região tem políticos, como todos os vereadores do 
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Capão do Cipó, os de Santiago, os prefeitos que estão aqui, também de uma safra de pessoas 

honestas, que estão aqui para servir o povo e não para se servir. Fazendo isso, faz sua homenagem 

ao seu grande professor, grande mestre, aquele moço que entrou com os cabelos pretos na vida 

pública, e agora está meio tordilho, meio ruivo, que é o ex-prefeito Julio Ruivo, com vinte oito anos de 

vida pública, não tem nada que desabone a sua conduta. Cumprimenta o vereador Décio Loureiro, da 

“Terra dos Poetas” de Santiago, vereadora Cleusa, o Samoel Wesz presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, se esta terra, ela tem dezessete anos de muita produção, de muito progresso, 

isso Santiago e Capão do Cipó deve para os produtores rurais, tanto para aqueles voltados a 

agricultura familiar, quanto para os grandes produtores. Fala na produção do setor primário que 

Capão do Cipó é referência, não poderia deixar de mencionar os colegas da EMATER, que levam o 

conhecimento, a extensão a todos esse produtores. Sabe que Capão do Cipó é a terra do 

Gumercindo Saraiva, mas também é a terra da agricultura de precisão, que vem transformando cada 

vez mais a região, numa região celeiro e Santiago se inspira muito nessa terra por saber reconhecer 

as suas potencialidades. Cita que aqui é um município rico, não só rico pelas suas produções, mas 

também as pessoas que aqui tem, tanto os secretários municipais, que fazem parte dessa gestão, e 

que, com certeza, dão o do seu melhor. Falando de secretário municipal, e de dezessete anos de 

aniversário, jamais poderia esquecer-se daquele senhor que está olhando da parede, que está 

olhando do céu, o ex-secretário, ex-vereador Alacir Dessoe que, infelizmente, por uma tragédia, por 

uma crueldade, ele não pode estar presente nessa cerimônia, mas tem certeza que o povo do Capão 

do Cipó tem muito a se orgulhar dele. Fala que aqui é a terra que sua esposa trabalha há quase dez 

anos, e vem todos os dias, e agora tem estradas. Fala ao prefeito Osvaldo que sabe das dificuldades 

que o Capão do Cipó passou e passa em relação aos seus acessos, mas as crises, as dificuldades, 

se resolvem com muito trabalho e o trabalho é marca do povo de Capão do Cipó, tanto da 

comunidade cipoense que hoje vem trazer o seu apoio, o seu prestígio, lotando esse plenário, dos 

conselheiros tutelares que fazem esse trabalho, muitas vezes silencioso, levando à proteção, atenção 

para pessoas indefesas, na maioria das vezes, aos servidores públicos municipais que, muitas vezes, 

são criticados por quem está de fora, mas os prefeitos passam, as administrações passam e quem faz 

a “máquina” andar, também são os servidores públicos municipais. Faz sua homenagem ao povo do 

Capão do Cipó, que hoje vive uma das maiores safras da sua história, e tudo isso serve para que 

possam estar investindo mais e trabalhando para o progresso. Diz ao prefeito Osvaldo que esteve em 

uma reunião, e sabe da sensação de insegurança que o povo do Capão do Cipó vem sofrendo, e 

como filho de brigadiano sabe que muitas vezes municípios pequenos não dão muitos votos, o 

governo do estado passa de olhos fechados, mas a população do Capão do Cipó está sabendo muito, 

com diversos crimes brutais, tanto quanto a patrimônio, quanto a vida. Então, tem muito a se 

comemorar nesta data, mas tem muito ainda a ser feito. Agradece a Deus, e que com benção divina o 

povo do Capão do Cipó confiou nessa gestão Osvaldo Froner e Jaques Freitas, para continuar os 

próximos quatro anos trabalhando por esta comunidade. Deixa o seu fraterno abraço em nome de 

todo o povo de Santiago, o município-mãe, e que muito se orgulha de seus filhos, esse é o legado que 

tem em Santiago, que tem no Capão do Cipó, que serve para estar honrando. Agradece ao apoio que 



0147 

 

sempre teve, junto com o vereador “Pirú”, do ex-prefeito Julio Ruivo, que está sempre “paleteando” ele 

na administração municipal, e que nunca concorreu nem a Garota Verão, como se diz, e ele apoiou e 

confiou no trabalho. Deixa seu reconhecimento e os parabéns a Capão do Cipó, pelos dezessete anos 

e que venham mais cem, mais duzentos, mais mil anos pela frente, deixando essa marca de um 

município que só prospera, que cresce com o trabalho e com o suor de cada um que esta na plateia, 

seu obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida o senhor 

Julio Cesar Viero Ruivo, assessor do deputado federal Luiz Carlos Heinze, para fazer uso da palavra. 

SENHOR JULIO CESAR VIERO RUIVO, assessor do deputado federal Luiz Carlos Heinze: 

Inicialmente cumprimenta o presidente da Casa, vereador Diego Nascimento e cumprimenta os 

demais vereadores, o prefeito Froner, prefeito Tiago, ao presidente “Pirú” lá de Santiago, cumprimenta 

também os vereadores Décio e Cleuza, o Alisson que representa a Brigada, o Miguel que representa 

o Bianchini, vice-prefeito Jaques e, enfim, em nome de todos saúda toda a comunidade de Capão do 

Cipó, amigos que estão prestigiando, Marquinhos que veio lá de Santiago, também e que estão 

prestigiando esse ato importante de dezessete anos do Capão do Cipó. Ressalta que estava lhe 

passando um filme olhando para 17 de Abril e pensando que fica velho mesmo, tem que ficar velho, e 

que já faz dezessete anos, o tempo passou rápido demais e que lembra que são inspirados no 

Gumercindo Saraiva, que lutaram, lutaram muito para a emancipação desse que era distrito, nas filas 

lá de Santiago e que ficavam naquele dilema, talvez no mesmo dilema que um pai passa quando vê 

um filho que quer se emancipar, e que no fundo, no fundo não quer ver sair de perto, mas que todos 

sabem que pensando pelo bem, vendo a potencialidade dele não pode fazer nada,  a não ser 

estimular e ajudar para que ele possa crescer e se desenvolver. Comenta que sabe que muitas mãos 

já passaram, já ajudaram o desenvolvimento do Capão do Cipó e que aqui foi citado o nome de 

alguns, mas que com certeza acha que quem passou por aquele momento, quem acompanhou toda a 

luta, acha que valoriza muito mais, dá muito mais valor hoje para o município do Capão do Cipó. Cita 

que quer saudar e cumprimenta o Samoel, seu amigo e conterrâneo presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais que, com certeza, o Sindicato foi um dos órgãos que tiveram presente nas 

instituições que tiveram muito presentes na emancipação do Capão do Cipó, que, hoje, vendo que 

estamos chegando à maioridade, dezessete anos, falta um aninho para a maior idade, e que bom que 

tudo deu certo. Acha que vem dando certo, muito além da sua expectativa e que lembra que era um 

dos atores da época, porque era vereador e que lembra muito das incertezas, porque, no fundo no 

fundo, não tinha tanta convicção sobre o futuro dos municípios que estavam pleiteando a 

emancipação. Comenta que eram muitos municípios aquela época que pleiteavam, mas que também 

sentiam que o Capão do Cipó era diferenciado ele tinha um diferencial que era sua alta produção 

agrícola, a capacidade da sua gente de poder desenvolver esse futuro município. Cita que bom que 

passado esse tempo de dezessete anos, não chegou à maioridade ainda, mas que todos enxergam 

que já foram longe já, mostra a pujança desse município que está servindo de orgulho, não só para 

eles lá de Santiago, mas também para orgulho de toda nossa região do Vale do Jaguari, aqui próximo 

as Missões, também, e sendo uma referência na produção agrícola, na produção agropecuária para 

todo o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente da soja, que é um dos produtos diferenciados que 
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tem aqui no Capão do Cipó. Ressalta então que quer encerrar suas palavras agradecendo por essa 

oportunidade do mesmo estar aqui, agradecer ao convite pelo Diego, e por todos os senhores 

vereadores aqui e toda a equipe da Câmara de Vereadores do Capão do Cipó, aos amigos do 

Executivo, secretários e, enfim, equipe que compõe o atual governo, seus servidores e a toda a 

comunidade, de uma forma ou de outra, parabenizar por essas conquistas todas, desses dezessete 

anos, e que todos possam ser muito felizes. Acredita que já estão sendo, com todo trabalho que estão 

fazendo pelo desenvolvimento dessa terra, que é tão amada e tão querida por todos nós, e deixa o 

seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida o 

senhor Miguel Argemiro Garaialdi, chefe de gabinete do deputado estadual Bombeiro Bianchini, para 

fazer uso da palavra.  SENHOR MIGUEL ARGEMIRO GARAIALDI, chefe de gabinete do deputado 

estadual Bombeiro Bianchini: Cumprimenta o ilustre presidente do Poder Legislativo desta cidade e 

desse município. Saúda o Diego, e saudando o presidente saúda todos os demais vereadores que 

compõem esse Poder. Ressalta que fazia dias que não enxergava o seu amigo Jairo Charão e cita a 

satisfação em revê-lo. Quer saudar também ao presidente do Poder Legislativo de Santiago, vereador 

Marcelo Gorski. Saudando o Marcelo, saúda os dois outros vereadores de Santiago que se fazem 

presentes, a vereadora Cleusa. Quer saudar o prefeito Tiago, que foi o seu contemporâneo e reafirma 

que são mais ou menos da mesma idade, em Manoel Viana, e comenta muito bem em quem fez uma 

referência em relação ao Lacerda, que é o pai do mesmo e que muito colaborou com a gloriosa 

Brigada Militar lá no município. Comenta ser uma pena que o Tiago saiu um pouco antes da 

emancipação política administrativa, senão teria colaborado imensamente também naquele município. 

Ressalta que não existe processo emancipatório, que passado um determinado tempo, as pessoas 

não reconheçam o seu valor e questiona se conhecem algum município que se emancipou e 

pretendeu pela suas forças políticas voltar atrás. Reafirma que isso não existe e cita que é bom 

lembrar que esse município, como os outros municípios daqui da região, e esse aqui em particular, 

tem uma raridade, que é o seu potencial agropecuário, que se diferencia de outros municípios, mas 

nenhum dos municípios da nossa região, e muito poucos do estado, acredita que apenas um 

município que se emancipou de Bento Gonçalves, mas talvez nem fosse por questões econômicas, 

mas por outros motivos, voltou atrás após a emancipação, se reanexou. Reafirma que isso é muito 

importante, porque isso demonstra não a força da economia, mas a força do povo que faz a 

economia, faz a produção, faz a circulação, faz a distribuição e o consumo das riquezas prosperarem. 

Reafirma que está aqui, em nome do gabinete em nome do deputado Bianchini, junto com o Peralta e 

junto com a Tatiana, que, seguidamente acompanham as sessões da Câmara, para mais uma vez 

reforçar ao prefeito Froner, aos senhores vereadores, o empenho do deputado Bianchini em auxiliar 

as questões mais prementes dessa municipalidade. Comenta que os mesmos sabem por que já 

estiveram no Gabinete e que o prefeito Froner, antes mesmo de tomar posse aqui, vindo de Brasília 

esteve no Gabinete do deputado Bianchini com a finalidade de estabelecer uma relação de interesses, 

em prol dessa comunidade, que tanto precisa do apoio dos seus políticos. Comenta que vê aqui 

também o ex-prefeito Julio, que hoje representa o deputado Heinze, e que também se busca nesse 

momento em que os poderes constituídos assumem suas tarefas nos municípios, seja o Executivo, 
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seja o Legislativo, a força daqueles que integram as comunidades, com as finalidades de prosperar. 

Cita que esses dezessete anos de emancipação político-administrativa de Capão do Cipó, sem 

sombra de dúvidas, traz a todos, e cita que passou agora aqui pelo centro da cidade e que fazia 

alguns dias que o mesmo não passava em Capão do Cipó, não chegava à cidade e que verifica a 

grande evolução, as ruas calçadas, a cidade organizada, a praça bonita, o povo do meio rural 

colhendo a economia, se movimentando. Comenta que bom isso. Então, quer em nome do deputado 

Bianchini transmitir a todos os senhores, a todas as forças políticas aqui, vereadores, secretários, 

prefeito, vice-prefeito Jaques, que esteve com eles agora semana retrasada, também lá em Porto 

Alegre, tratando de assuntos de interesse dessa municipalidade, a vontade dos mesmos,o empenho 

nesses dois últimos anos do mandato do deputado Bianchini, de seguir colaborando imensamente 

com essa comunidade. Então, agradece e deixa o seu muito obrigado pela oportunidade e deseja a 

todos uma semana de glória, de avanços, de perspectivas cada vez melhores para esse povo que, diz 

também fazer parte. Comenta ser casado com uma cidadã que tem a origem daqui do município do 

Capão do Cipó e diz ser, por tabela, “caroviano” também, e deixa um abraço a todos. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida o senhor Osvaldo Froner, Prefeito 

Municipal, para fazer uso da palavra.  SENHOR OSVALDO FRONER, Prefeito Municipal: Dá boa 

tarde ao povo cipoense, saúda o vice-prefeito Jaques Freitas Garcia, saúda o Prefeito de Santiago 

Tiago, saúda em primeira mão o Presidente da Câmara, o Diego, saudando o Diego saúda os demais 

vereadores, e vereadoras de Capão do Cipó, e também saúda os demais vereadores presentes que 

visitam essa Casa no dia de hoje, saúda os secretários Municipais, funcionários públicos, demais 

visitantes e comunidade em geral, saúda ao Alisson que representa a Brigada Militar, o Miguel 

Garaialdi que representa e assessora ao deputado Bianchini, que muito tem dado suporte em muitas 

questões durante essa caminhada do Rio Grande do Sul, que há poucos dias estava junto com sua 

pessoa e o Jaques, em uma demanda de uma reforma nas estradas que liga Capão do Cipó a Jóia, 

que ainda tem problemas sérios, onde estavam nessa região há poucos dias buscando essa melhoria, 

saúda a Emater que vem dando o suporte contribuindo com o desenvolvimento do município, saúda 

também o ex-prefeito Julio Ruivo, que atualmente assessora o deputado Luiz Carlos. Diz que o Luiz 

Carlos também é um grande contribuinte com Capão do Cipó, onde deixa aqui uma das maiores 

emendas todos os anos, para o município se desenvolver, e para que possamos administrar porque 

só com a receita Municipal, hoje da maneira que está no âmbito Nacional e regional e também 

Municipal, cada dia ficam mais curtos os orçamentos, e todos precisam dessas emendas, são muito 

importantes, e que esses deputados ajudem o município, porque hoje todos que estão aqui fazendo 

essa solenidade de aniversário de dezessete anos de Emancipação sabem que tudo passa muito 

rápido, e  tem muitos da juventude, jovens aí que não lembram quando foi emancipado. Cita que 

todos que buscaram a emancipação estão de parabéns, diz que irá relatar, voltando pouquinho no 

tempo porque vê a importância de ter sido feita a emancipação, não desfazendo o “município-mãe”, 

que sempre deu suporte necessário que precisava e necessitava, mas na comunidade sempre tem 

gente que pensa mais alto e quer um sonho melhor para sua comunidade. Comenta que no 

entendimento dos prefeitos que na época faziam parte do município de Santiago concederam, 
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assinaram, avaliaram e deixaram sair de Santiago, porque se fosse aos dias de hoje sair mais um 

município aqui de Capão do Cipó, por exemplo, jamais poderia se perder daqui, não poderia deixar, e 

acredita que Santiago não faria mais o mesmo que fez naquela época, porque hoje qualquer recurso 

faz muita falta para o município, e tudo fica inviável, porque cada setor, cada região, contribui com sua 

parte para a receita. Relembrando nesse momento o pessoal que talvez tenha esquecido quem que 

fez parte, quem buscou e lutou para esse pleito de emancipação que foi longo, hoje se comemora 

dezessete anos de emancipação, mas nesse ano se comemora cem anos de Capão do Cipó, para 

quem não sabia, não de distrito, mas de descoberta da região. Diz que cem anos é uma longa data e 

muitos podem se perder no tempo, se não ficar anotado muita gente não vai lembrar as datas que foi 

descoberto o distrito. Fala que a emancipação o povo não se esquece, porque realmente está na 

sociedade e todos se lembram, buscam entendimento e lembram o momento da emancipação, 

porque tudo faz parte do dia a dia das pessoas.  Cita os que começaram, que buscaram na época e 

tiveram uma visão, e essa visão é muito valiosa porque se reuniram para poder buscar essa 

emancipação, que é o Senhor Serafim Garcia Rosado, Senhor Elson Engleitner, Senhor Rodolfo 

Brum, Senhor Osvaldo Froner, Senhor Alfredo Bender, Senhor Anselmo Amaral Ávila, Senhor Ivanes 

Antonio Cristofari, Senhor Sadi Raiman, Senhor Jose Cleber Tamiosso, Senhor Valdemar Cortes, 

Senhor Neomir de Alcântara e Senhor Roberto Dani, foram essas pessoas que montaram uma 

comissão e foram atrás buscar essa liberdade ou essa emancipação, que hoje traz orgulho de 

pertencer a Capão do Cipó. Diz que valeu a pena ter pertencido a esse grupo, e diz lembrar também 

do dia que seu Serafim chegou a sua casa, e começou a primeira conversa, o primeiro diálogo, que 

seria possível emancipar Capão do Cipó. Lembra muito bem esse dia, nem acreditando estavam, mas 

tinha na mente que outros distritos estavam buscando a sua liberdade de emancipação, correram de 

atrás como sonhadores, tendo muitas batalhas, quase que perdidas algumas, quase que desistindo 

muitas vezes, mas as pessoas acreditaram e esta aí o grande fruto que é o município, que hoje é 

considerado rico, muito produtor, a produção de soja de hoje passa de quatro milhões de sacas de 

soja. Diz que todos sabem que não é fácil ter um retorno de tudo o que se produz, precisa-se de um 

compromisso sério, de bons administradores e aqui está o prefeito e vice-prefeito, vereadores e 

secretariados, têm a oportunidade e o compromisso de dar a sociedade, o direito que ela requer. Diz a 

todos que aqui estão no dia de hoje, que estão de parabéns, Capão do Cipó está de festa, vamos 

deixar que toda a semana seja de festa e também o agradecimento a Deus pela colheita que está 

dando a todos, uma da maiores safras, só que o preço não está ajudando, mas deixa seu 

agradecimento a Deus por terem a colheita, o município que vive e  é totalmente agrícola, quem 

plantou pode ter a certeza que sempre algo sobra,  por isso vale a pena lutar. Agradece aos visitantes 

pela presença em Capão do Cipó, que está de parabéns, e todos estão de parabéns, e pede uma 

salva de palmas para Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o Mestre de 

Cerimônia convida os vereadores Jairo de Lima Charão (Representando o PDT), Tiago Germano 

Cazarteli Rosado (Representando o PMDB) e Antonio Chaves Jardim (Representando o PP) para 

fazerem o uso da Tribuna. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Dá boa noite a todos, uma 

saudação especial ao Presidente da Casa, vereador Diego Nascimento, em nome dele saúda todos 
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os colegas vereadores desta Casa e demais vereadores que hoje os visitam. Em especial ao prefeito 

Osvaldo, prefeito Tiago, ex-prefeito Julio Ruivo, representantes de deputados, comunidade que os 

honram com suas presenças, imprensa escrita e falada, professores, diretores de escola do 

município, colegas de trabalho, representantes da Emater, que nos orgulham com seu trabalho aqui 

no Capão do Cipó. Será breve, em nome da bancada do PDT, Jairo Charão e o colega, popular 

“Manjolo”, e deixará uma mensagem pelos dezessete anos do nosso Capão do Cipó. Cita que se 

sabe dos dezessete anos de Capão do Cipó e da importância de nossos assentamentos para essa 

data, e da importância de nossos agricultores, ainda mais, quando se vê uma safra recorde em nosso 

município, sendo colhida. Cita que se sabe da importância de nossos líderes de hoje, de ontem e do 

amanhã, para o sucesso e crescimento de Capão do Cipó, e assim sabemos aonde o povo cipoense 

chegou e ainda almeja chegar. Ressalta nossas lideranças comunitárias, nossos representantes 

políticos atuais, que só chegaram a ocupar cargos, através do povo, povo este que, clama hoje por 

seus direitos na Saúde, na Educação, e em uma das principais áreas, a Segurança, pois estes 

direitos, hoje, diz ao presidente do Sindicato, estão prestes a serem ceifados por políticos corruptos, 

dos quais dizem que nos representam. Destaca que ontem, falando na imprensa, alguém ainda disse 

que, se não aprovarem a PEC 287, jamais nossos aposentados receberão os seus proventos. 

Pergunta onde está o dinheiro nosso, de vocês, do povo? Fala que o pobre, o trabalhador, que deu a 

vida toda em prol deste país, pensando em dias melhores para nossas famílias, nossos filhos, e estão 

vendo hoje o retrocesso de uma Nação. Espera que essas poucas palavras sirvam para reflexão de 

todos nós cipoenses, onde aqui o sol é mais brilhante, aqui a terra é versátil, aqui o povo é unido em 

busca de dias melhores para o nosso povo, para os nossos filhos. Por isso, diz que caminhamos 

sempre, a passos largos, pensando no futuro e no desenvolvimento de Capão do Cipó. Parabeniza 

pelos dezessete anos e a todos nós cipoenses. Deixa um grande abraço a todos. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): Dá boa noite a 

todos, saúda o colega Presidente da Casa, Diego Nascimento, saúda demais colegas, prefeito Froner, 

vice-prefeito Jaques, professor e atual prefeito Tiago, representante da Brigada Militar senhor Fogaça, 

professor Miguel, satisfação em revê-lo, ex-prefeito Ruivo, munícipes que se fazem presentes, 

colegas, seu obrigado pela presença. Conta que a história, para quem acompanhou e teve a honra de 

participar, foi uma das batalhas mais difíceis que teve para emancipar Capão do Cipó, há mais de 

vinte anos começou o movimento que marcaria e mudaria a história de Capão do Cipó. Cita que em 

setembro de mil novecentos e noventa e quatro, teve uma reunião com mais de duzentas pessoas, 

que se formou a comissão, sobre a liderança do senhor Serafim Rosado, e mais nove grupos de 

cipoenses que tiveram a idéia de emancipar Capão do Cipó. Fala que foi uma das piores batalhas 

enfrentadas pelos cipoenses, foram enfrentados problemas financeiros, também o grupo do “não”, e 

assim mesmo não desistiram de seus ideais. Diz que em tudo tem se agradecer, como os colegas 

falaram, aos assentamentos, que graças a eles 14 de Julho, Sepé Tiarajú, Santa Rita, e logo depois 

Nova Esperança, que depois através de um plebiscito, através do Supremo, com a aprovação de 

setenta e três por cento de “sim”, nasceu nosso município. Diz discordar um pouquinho do prefeito, 

Capão do Cipó era um distrito de Santiago esquecido, e hoje é um dos mais fortes municípios na área 
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do setor primário do estado. Então, diz não ter palavras para dizer a mudança que houve no 

município, pois quando que se imaginou que teríamos Banco, Emater, estradas pavimentadas, ligação 

asfáltica, patrulha agrícola, um ótimo quadro de funcionários, inúmeras empresas instaladas, um 

comércio forte, e é gratificante ter feito parte dessa história. Diz que a bancada do PMDB, juntamente 

com a colega Carini, e sua família, da qual tiveram a honra de acompanhar desde o início do 

processo, primeiras reuniões, todas as lutas, as mais de quarenta viagens que se deram para 

emancipar, espera-se sempre o melhor dos administradores, e o povo enfrentou barreiras que nunca 

serão esquecidas, foram passadas dificuldades que fizeram quase desistirem, mas hoje foi chegado 

aonde queriam chegar, todas as barreiras, todas as dificuldades vencidas, e agora esta aí com um 

município que é modelo, e todos estão de parabéns, e espera-se que cada vez possa-se crescer mais 

e mais. Seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Saúda o senhor presidente, o senhor prefeito Osvaldo Froner, colegas vereadores, 

autoridades presentes e já mencionadas pelo protocolo. Não irá se estender muitos, pois ainda 

teremos uma grande palestra com o pessoal da Emater. Diz que para si é um grande orgulho viver os 

dezessete anos de emancipação do nosso município, jovem município, mas exemplo de município e 

podemos dizer que temos um grande orgulho dele, pois aonde vamos, podem falar de Capão do Cipó, 

da cidade que temos, que queremos construir. Diz que isso é junto com todos os cipoenses, com o 

povo, com os administradores do município, com os vereadores que fazem parte da administração, e 

que estão com “os pés no chão” para fazer o melhor para Capão do Cipó. Diz que é junto com cada 

um, com as autoridades estadual e federal, buscando o melhor para Capão do Cipó. Lembra muito 

bem quando começaram em Capão do Cipó os primeiros passos da emancipação, quando o ex-

prefeito Serafim Rosado buscava, e pertencia ao município de São Miguel das Missões, onde morava, 

e havia barreiras e barreiras daquela época, de São Miguel das Missões e buscavam, no Entre Rios, 

cinquenta e cinco votos para o não, e, simplesmente a pé, como fazia o deputado Miguel Bianchini, 

em uma moto velha, sem arranque, empurrando, mas buscou trinta e cinco votos para o sim, para 

emancipar Capão do Cipó, pois aqui enxergava o futuro e sabia que seria um exemplo de cidade, e 

está aí para vocês e para nós. Parabeniza Capão do Cipó, e a todos que se orgulham em dizer que 

somos cipoenses, somos uma cidade que queremos e virá muito mais para Capão do Cipó. Pede que 

não se esqueçam da nossa grande festa, diz ao prefeito Osvaldo Froner, agora dia treze, com show 

na praça e o famoso bolo de dezessete metros. Fala que todos estão convidados, para juntos vir 

participar aqui na praça central de nosso município. Mais uma vez, agradece a presença de cada um, 

de cada uma das senhoras que vieram prestigiar, autoridades que vieram trazer o apoio ao município, 

e deseja um feliz aniversário ao Capão do Cipó. Deseja a todos uma boa noite. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida o vereador Diego Santos do Nascimento, 

Presidente do Legislativo, para fazer o uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (Presidente): Sua saudação ao prefeito-municipal, ao vice-prefeito Jaques Garcia, 

representante do deputado Luiz Carlos Heinze, senhor Julio Ruivo ex-prefeito de Santiago, 

representante do nosso deputado Bianchini, Miguel Garaialdi, nosso amigo prefeito de Santiago Tiago 

Gorski, seu colega vereador presidente da Câmara de vereadores de Santiago, Marcelo Gorski, seu 
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amigo sargento, representando a Brigada Militar de Capão do Cipó, Alisson Fogaça, imprensa que 

está aqui presente, em nome de seu amigo Leonardo Rosado e Marcos Peixoto da rádio Itu AM de 

Santiago, presidente do Sindicato Rural de Santiago, Samoel Wesz, seus colegas vereadores, 

colegas vereadoras, funcionários públicos, comunidade cipoense, escola Macedo Beltrão do 

Nascimento, escola municipal Julio Biasi, conselheiras tutelares do município, seus amigos e amigas, 

nossa juventude, secretários e secretárias do Poder Executivo, funcionários dessa Casa e ouvintes da 

Cipoense FM, seu cordial boa noite a todos. Fica muito feliz, nessa noite, com a presença de todos. 

Cita a Emater, em nome da Ângela, do seu amigo que veio representar e dar a palestra, hoje à noite, 

ao qual agradece, de coração, por fazer presença em nosso município. Dá à Ângela e sua equipe, os 

parabéns, por ter atendido ao chamado, e merecem o reconhecimento. Essa Casa, em nome de todos 

os funcionários, deixa seu agradecimento. Não irá citar nome para não cometer injustiças, pois sem 

eles, sem o “dedo” de cada um de vocês e de seus colegas vereadores, jamais iriam conseguir fazer 

esse evento hoje, em homenagem aos dezessete anos do nosso município. Diz ser uma honra ter 

todos aqui presentes, pois cada um dos senhores e das senhoras, dos nossos funcionários públicos, 

cada dia, cada momento, só tem a trazer para nós o crescimento e o progresso de nosso município. 

Cita as pessoas que vieram se fazer presentes na nossa Sessão Solene, vieram representar o nosso 

município vizinho e trazer o seu abraço ao nosso município. Quer deixar seu agradecimento e carinho, 

e que leve dessa Casa boas lembranças. Destaca que Capão do Cipó está completando dezessete 

anos de idade, mas de qualidade, de progresso, é um município da região, que é bem visto em nível 

estadual e federal. Tem que falar, pois hoje faz nove anos que faz parte dessa história, desse 

momento, desse presente e do futuro. Diz que sempre começou falando e não deixa de começar a 

falar, quando foi aluno da escola Macedo Beltrão do Nascimento, de lá que saiu para sua vida pública, 

lá onde aprendeu o que aprendeu hoje: respeitar e educar. Destaca que seu estudo veio da escola do 

Carovi. Diz que, então, tem o que fazer e mostrar de melhor para o seu povo e sua comunidade, e é 

dever, como cidadão, vereador e presidente dessa Casa, juntamente com demais colegas vereadores 

e colegas, fazer projetos em benefício de nossa comunidade. Agradece a todos que o ajudaram, até 

hoje, para que chegasse a essa Casa, e defender seu município. Diz aos colegas, aos prefeitos Tiago 

Gorski e Osvaldo Froner, presidente da Câmara de Vereadores de Santiago, representantes dos 

deputados, comunidade cipoense, seus amigos e amigas, que tem que falar um pouco sobre sua 

história, a história do momento, que hoje está trabalhando em defesa de seu município. Diz não ser 

muito de fazer discurso, é muito mais de ação e de trabalhar em união em seu município. Só irá 

comentar uma pequena mensagem sobre sua história política e os dezessete anos de nosso 

município. Diz ser sobre sua vida, sobre seu trabalho e sobre o nosso presente. Cita que a vida nos 

dá escolhas e oportunidades, nas quais teve a alegria de poder entrar e fazer parte nessa porta 

chamada de política, que exige a habilidade de se relacionar, influenciar e dedicar seu tempo. Fala 

que o compromisso com a comunidade vem de muito tempo, através de admirações, observando e 

buscando experiências, e na simplicidade foi envolvendo sua vida em praticar o bem, ajudar as 

pessoas dentro de suas possibilidades, sem acepção de pessoas, todos têm o mesmo valor e são 

importantes em cada conquista. Foi tendo o privilégio de conhecer e fazer amizades verdadeiras, que 
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jamais esquecerá, e tudo o que for colocado em suas mãos, para fazer com que ajude o município e a 

comunidade a crescer, fará sempre. Tem amor e enorme respeito e dedicação ao Partido Progressista 

e aos líderes que deixaram bons exemplos e continuam firmes em seus propósitos. Destaca que a 

justiça e a verdadeira política ainda existem e podem ter certeza que podem ser feitas de maneira 

correta, quando há esforço e boa vontade. Sabe que haverá muitas coisas boas para serem feitas, 

nunca é tarde para fazer o bem e para estender a mão para alguém. Diz que ser político é honrar 

bons costumes, respeitando o próximo e cumprindo mais um chamado, que cumpre com dedicação e 

pretende continuar. Ressalta que Capão do Cipó conte com seu esforço e dedicação, por que faz 

parte dessa história desde o início, onde muitas coisas lhe marcaram em sua vida e todos os seus 

dias, onde via um crescimento de um povo humilde, trabalhador, honesto, em busca de seus sonhos, 

procurando dar o melhor para seus filhos, honrando a terra produtiva, que gerou esperanças vivas, 

tornando nosso município um destaque na produção de grãos, fazendo de nós, cada dia, mais 

animados a permanecer fazendo o melhor por nossas famílias. Fala que vale a pena ser um político, 

ser um bom político, que honra seus deveres e seus compromissos. Cita que Capão do Cipó, com a 

Câmara de Vereadores e Executivo, juntos haverá muito mais crescimento. Diz aos amigos, às 

amigas, companheiros, parabéns a todos nós que fizemos parte e continuaremos fazendo a história 

em nosso município, nesses dezessete anos de emancipação de Capão do Cipó. Diz, novamente a 

todos, parabéns querido Capão do Cipó, feliz aniversário ao nosso povo cipoense. Aproveita a 

oportunidade para comentar e desejar a todos os amigos, amigas, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, comunidade cipoense, uma Feliz Páscoa a todos, com muita paz, muita união, muito 

progresso, e que Capão do Cipó cada dia mostre o melhor para os seus moradores. Pede que levem 

essa pequena mensagem do presidente dessa Casa, vereador Diego Nascimento, e contem sempre 

para o crescimento de nosso município. Deixa seu cordial agradecimento a todos que se fizeram 

presentes nessa Sessão Solene, de coração, e fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o Mestre de Cerimônia convida os presentes para 

acompanhar o Hino Riograndense.  Após o Senhor Presidente convida a todos para cantarem 

parabéns ao 17° aniversário do município de Capão do Cipó. Após o Senhor Presidente faz a leitura 

do currículo do senhor Claudio Fernando Lucca da Cunha e solicita que dê início à palestra. Após a 

palestra o Senhor Presidente faz a entrega do certificado ao palestrante. Verificando não haver mais 

nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene, 

agradecendo a presença de todos e convidando para uma confraternização nas dependências da 

Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, será 

devidamente assinada pelos presentes. Capão do Cipó, 11 de abril de 2017. 

 

 

 

 


