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                                                        ATA N° 24 / 2017 (Ordinária) 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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 23/2017, da Sessão Ordinária do dia 06/06/2017, 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 ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): 

Saúda o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que se faz 

presente, o vice-prefeito e secretário de Obras, secretário da Agricultura, servidores, e todos os 

ouvintes da 87.9 FM, que estarão escutando. Gostaria de encaminhar aqui, rapidamente, votos de 

pesar pelo falecimento da mãe do seu querido amigo e secretário de Administração do município, o 

“Giulianinho”, que perdeu sua mãe no sábado que passou. Transmite a ele um abraço, e votos de 

muito sentimento, porque quando se perde alguém da família, ou do município, é motivo de tristeza. 

Também gostaria de mandar votos de pesar a família de seu amigo Arnaldo, mas conhecido como 

Naldo, que ocorreu o falecimento no dia de ontem. Diz saber da dor dos filhos, da esposa, dos netos, 

são uma excelente família aqui do município, moradores do Assentamento Sepé Tiarajú, então por 

isso diz ficar triste, quando em um município tão pequeno, em que se vive e se conhecem, alguém 

parte, mas é esse o destino reserva porque aqui é só uma passagem. Fala que esteve conversando 

nesse dia, com o secretário Obras, e pediu a ele que encaminhasse aos pequenos agricultores e 

pequenas propriedades, um caminhão, uma retroesvadeira para realizar serviços para comunidade, 

tendo em vista duas oportunidades nesse dia. Diz ter falado com ele, senhor vice-prefeito. Também 

quer deixar um agradecimento muito especial lá para o Entre Rios, senhor secretário, lá onde tinha 

aquele “borrachudo”, continuou voltando a prejudicar a estrada, no dia de ontem lá, e graças a Deus 

os produtores, seu Joel Bagolim, Gilvane Bagolim, estavam lá puxando as carretas que estavam lá, 

mas nesse dia de hoje diz que já foi tudo resolvido o problema que já foi dado soluções. Deixa, mais 

uma vez, o agradecimento a esses produtores lá do Entre Rios. Fala que também esteve 

conversando, novamente, com o secretário de Obras e pediu que fosse construído um abrigo escolar 

em frente à propriedade do senhor José Brasil, no Entre Rios, pois eles têm três filhos que caminham 

em torno de oitocentos metros para pegarem o transporte escolar, e é difícil ficar esperando se não 

tem uma parada nos dias de chuva, principalmente. Conversou também a poucos momentos hoje à 

tarde com o secretário de Agricultura do município e solicitou ao secretário e ele passou também que 

estão trabalhando para aquisição de sementes para pasto de verão, é um projeto em andamento, que 

fique bem claro aos produtores, que assim chegar tenha a certeza que vai ser encaminhado aos 

pequenos produtores do município. Deixa um agradecimento já, juntamente com um convite, do 
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CRAS para todos os munícipes de Capão do Cipó, a todos beneficiados da Bolsa Família, usuários do 

CRAS, comunidade em geral, para participar da 8ª Conferência da Assistência Social, no dia vinte e 

um de junho, no CTG Gumercindo Saraiva, favor levem pratos e talheres, haverá almoço ao meio-dia, 

então pessoal do interior e da cidade compareçam dia vinte e um, no CTG Gumercindo Saraiva, para 

8ª Conferência da Assistência Social e do CRAS, é muito importante os beneficiários da Bolsa Família 

comparecerem. Também, diz ao secretário de Obras do município, nesse final de semana, diz ter 

passado rapidamente no Assentamento e gostaria de parabenizar as estradas, ainda tem, mas são 

pequenos trechos para resolver apenas, mas também tem que haver paciência, porque recém o sol 

voltou a brilhar, e agradece a Deus por essa semana de sol. Diz voltar em seu tempo de liderança. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, secretários, 

público que se faz presente, funcionários, Vanessa, Agente de Saúde, o Alan, sejam bem vindos a 

essa Casa, e ouvintes da 87.9 FM, seu cordial boa noite a todos. Como seu colega Antonio, colocou 

nesse dia, é um dia triste, porque quando se perde um familiar, não é fácil, então pede que Deus 

possa dar forças ao Giuliano, aos familiares do seu Arnaldo, ao Paulo, a Rosane, os filhos e para os 

familiares do seu Edson Almeida Simões, que com cinquenta e quatro anos, também deixou sua 

família com esse triste acidente, que Deus possa estar dando forças para todas essas famílias. 

Parabeniza a Neusa e a Jamila pela passagem de seu aniversário, no sábado que foi a festa, da qual 

se fez presente, que Deus continue abençoando, porque é orgulho de uma mãe fazer aniversário no 

mesmo dia da filha, e a filha junto com a mãe. Pede ao Executivo que olhasse aquela Capela, pois no 

dia de hoje estava ali e olhando, viu que está precisando de reformas. Então, quando for possível 

fazer, porque está péssima, e que até comentou com o colega Dilcione que, realmente, estava 

precisando, porque no dia de hoje eles estão usando, mas no dia de amanhã pode ser familiar de 

alguém de nossa família, nos dias que chove, chove igual lá fora, então quando der que seja 

arrumado ali. Também sobre a Casa do Produtor, que o Executivo olhe essa Casa do Produtor, para 

que incentive os produtores para trazerem seus produtos para vender, para que sejam incentivados a 

virem, o prédio tem, diz ter falado com seu Jorge, lá do Carovi, a semana passada, e ele disse que 

tem muita vontade e já está indo atrás, porque é tudo bem burocrático para lidar com os embutidos. 

Diz que a administração tem que dar forças para esse pessoal que quer, são pequenos produtores, 

mas que tem ser dado incentivo. E mais uma vez o DEMAC, aquela caixa de água, fala que 

continuará insistindo, lá no Rincão dos Vieiras, cada vez que está cheia fica colocando água fora, lá 

perto do Paulinho Nascimento. Diz que irá continuar insistindo até conseguir, porque tem muita gente 

que não tem água e lá está sendo um desperdício de água. Pede ao secretário Obras, sabe que o sol 

voltou há poucos dias, mas quando der vá ali ao Rincão dos Vieiras e coloquem pedras, para ficar 

melhor, ali perto do seu Vilmar Oliveira também, quando der para fazer, que seja também feito o 

bueiro, e irá agradecer, e eles também agradecem, os moradores. Parabeniza a toda a equipe da 

Agrofel, pelo belíssimo trabalho que estão fazendo no município, em nome do Juliano, que é o 

gerente, toda a equipe, que foi fantástico o trabalho da Agrofel no município, porque só em produtos 

de limpezas, por um bom tempo não será preciso ser comprado, porque o que eles arrecadaram de 

produtos de limpezas para a Escola Júlio Biasi, foi fantástico, e que todas as empresas pudessem 
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fazer isso, porque quem ganha são todas pessoas do município, e quem vai economizar é o próprio 

município, em não ter que comprar produtos de limpeza. Acredita que dará para o ano inteiro os 

produtos que foram arrecadados, pela empresa ali. Também diz que gostaria de parabenizar todo 

pessoal da direção da Capela Santo Antonio, pela belíssima festa, que teve domingo, na qual disse 

que se fez presente no almoço e estava ótimo o almoço, estão todos de parabéns. Diz que volta em 

seu tempo de liderança. 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 ao presidente, em exercício, Mesa Diretora, colegas vereadores, 

secretário de Obras Jaques, secretário da Agricultura, demais funcionários públicos, professor Valdir e 

o amigo Ryan, presidente do Grêmio Estudantil da Escola Macedo Beltrão do Nascimento e os 

ouvintes da Cipoense, deixa o seu boa noite a todos. Ressalta que quer começar seu discurso, que 

ontem pela parte da manhã o mesmo, juntamente, com o prefeito Municipal e o secretário da 

Agricultura, estiveram presentes na Câmara de Vereadores de Santiago, na Consulta Popular, para 

escolherem as demandas que irão vir para a comunidade votar, para vir o beneficio para a 

comunidade. Reafirma que junto com o secretário da Agricultura, Tiago Tisott, o prefeito Municipal já 

assinou o convênio do programa “troca-troca” do milho. Comenta ao Tiago que ficou feito esse 

trabalho, e que já foi feito esse convênio. Aproveitando a mesma oportunidade, diz que já foi assinado 

o convênio com o pequeno agricultor do município. Ressalta que estão em busca de boas melhorias 

para o pequeno agricultor. Fala que a Consulta Popular vai acontecer nessa Casa e convida os 

colegas vereadores e ex-colegas, para dia três de julho, às quatorze horas e trinta minutos da tarde, 

vai ser a reunião nessa Casa. Comenta que irão mandar ofícios aos mesmos, para sentarem junto 

com a comunidade, junto com os vereadores e vereadoras, para decidirem as demandas para 

votarem, para que venham os recursos para o município. Ressalta ao Tiago que ontem o mesmo 

conversando com o pessoal aqui pela cidade e pelo interior, sobre as mudas de boa qualidade, que o 

pessoal gostou muito e reafirma que foi muito bom o trabalho de ir lá escolher as mudas que o 

pessoal realmente queria para plantar, para que venham com frutos melhores, para cada dia o 

pessoal ter no lazer durante sua comida, o seu momento de fazer o seu suco. Então, parabeniza o 

mesmo pelo seu trabalho e parabeniza a equipe da Secretaria da Agricultura. Comenta também que 

nesse domingo passado iriam fazer a abertura do campeonato de futsal, mas por motivo do 

falecimento da mãe do seu colega e funcionário da administração o “Giulianinho” foi cancelado e que 

só saiu as “rodadas”. Então, quer convidar toda comunidade, vereadores, vereadoras para o próximo 

domingo, às quatorze horas e trinta minutos a abertura oficial do campeonato de futsal. Cita ao seu 

colega Antonio sobre a conferência do dia vinte e um, da oitava conferência, e comenta que isso é 

muito importante, que a Secretaria da Assistência Social, a secretaria do CRAS está fazendo em 

benefício à comunidade. Comenta ao Jaques que todos sabem que o tempo lhes prejudicou, com uns 

dias de chuva, mas que a equipe do mesmo e os seus funcionários, e a equipe toda da Secretaria de 

Obras estão de parabéns, e que estão fazendo o que podem, estão tentando resolver os problemas 

das estradas, porque teve dezoito dias de chuva no município, que prejudicou bastante as estradas. 

Reafirma que os mesmos estão fazendo o possível para que as estradas tenham as condições 

melhores para todos conseguirem andar todos os dias. Ressalta ao Ryan que quer dizer ao mesmo, 
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que é presidente do Grêmio Estudantil da escola, que pode contar com os mesmos para o que 

precisarem e o que estiver na lei para ajudar a escola Macedo Beltrão do Nascimento, e que todos 

sabem que é uma escola do Estado, mas o mesmo, como vereador e como sempre contribuíram com 

a escola, seja do bolso dos mesmos um valor, reafirma que vai ajudar os mesmo, porque o mesmo já 

foi presidente do grêmio Estudantil e que sabe como funciona, e sabe que não é fácil e que todos 

sabem a situação do Estado hoje e como estão passando para os municípios, para as escolas do 

município. Comenta que são “parceiros” e que foram parceiros da escola, e que podem contar com os 

mesmos para o que precisar, podem contar com esse presidente, com esse vereador e com esse seu 

amigo. Comenta sobre o projeto que vai ser votado nessa Casa hoje, que é o projeto de uma casa 

que era para ter saído ano passado, que era para o irmão do “Gauchinho”, que está na casa de 

passagem, e que o mesmo quer deixar bem claro nessa Casa, que os mesmos não estão dando casa 

e que não podem doar casa e nenhum valor para fazer casa popular. Fala que estão cumprindo, o 

Poder Executivo está cumprindo, uma ordem do ministério Público, que era para ter feito em fevereiro 

do ano passado esse abrigo para esses moradores, e não foi feito.  Comenta que, simplesmente, o 

prefeito pegou, fez o projeto, e tem que tomar uma decisão, e ele está tomando, e vai ser tomado 

essa decisão de doar e fazer essa casa, porque o Ministério Público está exigindo que seja feita essa 

casa a esses dois moradores que estão na casa de passagem. Então, reafirma que não tem nenhuma 

verba da Câmara de Vereadores e que é do Poder Executivo. Deixa o seu muito obrigado a todos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colega vereadora, colegas vereadores, colega Vanessa, e demais presentes. 

Cumprimenta ao Alan, deseja uma boa recuperação para o pai dele, a cirurgia foi um sucesso, todos 

estavam torcendo por ele. Começa, como disse seu colega Antonio, dizendo que hoje nosso dia foi 

triste, pois perdemos pessoas da comunidade. Diz que perdemos seu Arnaldo, como recebeu ligação 

ontem à noite, sogro do motorista da Saúde, Paulo Crestani, e em nome do Paulo quer externar seus 

votos de pesar a todos os familiares. Diz a eles que Deus irá mandar forças, pois já fazia um tempo 

que eles estavam passando com ele por causa da enfermidade do seu Arnaldo. Pede que mande 

forças aos familiares do rapaz que sofreu um acidente na Cocevil, acabou perdendo a vida, mais um, 

infelizmente. Lá da localidade do colega mais um senhor também, e diz a todas essas famílias que 

pessoas especiais não morrem, e sim partem antes de nós, e que tenham certeza que Deus irá dar 

forças para seguir em frente. Comenta sobre a conferência que o colega Antonio disse, convidando 

para a oitava conferência da Assistência Social, quem tem Bolsa Família e participa do CRAS, será 

dia vinte e um, ali no CTG, a partir das oito horas, levar pratos e talheres, terá almoço e será o dia 

todo. Agradece ao secretário de um pedido de bueiro que havia feito, e hoje recebeu uma ligação lá 

do assentamento dizendo que foi consertado o bueiro. Diz que o colega Tiago, operador, que estava 

lá. Parabeniza também, como a colega parabenizou, a equipe da Agrofel, e diz “tirar o chapéu” para a 

equipe da Agrofel, pois mesmo com chuva eles apareceram lá em sua casa. Diz que com chuva e, 

além do mais, frio. Até sua comadre Dani, grávida, e estava lá arrecadando os produtos de limpeza. 

Parabeniza mesmo. Diz que não pode comparecer, mas os parabeniza. Em nome do Juliano 

parabeniza toda equipe da Agrofel. Como hoje, amanheceu lá, não está bem, devolve a palavra à 
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Mesa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com 

suas presenças, em especial a 87.9, que logo estarão os ouvindo. Inicia parabenizando os festeiros 

da Capela Santo Antonio, pela bela festa, domingo, em homenagem ao nosso padroeiro do Município, 

Santo Antonio que, na verdade, o dia é hoje, como todos sabem, dia de Fernando de Bulhões, popular 

Santo Antonio. Associa-se aos votos de pesares a essas famílias pela perda de seus familiares, seus 

entes queridos, em especial a mãe do “Giulianinho”, nosso colega, e do seu Arnaldo Escher, bem 

conhecido de nossos munícipes. Semana passada foi a Semana do Meio Ambiente, e esqueceu-se 

de falar, até estava o secretário aqui semana passada, e esqueceu-se de falar. Diz não saber se ele 

não ficou “meio bravo”. Diz que o meio ambiente depende de nós, e se vê tanta coisa errada, todo dia, 

passa e se depara pelas coisas e parece que muitos não querem saber, pois sabem que pode dar um 

problema para um ou para outro. Diz que todos sabem que as leis ambientais, hoje, são rígidas, pois 

protegem a vida, o ser humano. Cita a quantia de animais envenenados por dia, por semana, se vê no 

município, padecendo, e ninguém nunca fez nada. Uma vez diz ter denunciado, deu parte, foi na 

delegacia, mas, até hoje, não foi feito nada. Diz que precisamos mais conscientização para o nosso 

povo, que ajude a cuidar do meio ambiente, pois estamos preservando a nossa vida. Diz que são 

venenos, desmatamento, avalamentos, isso aí tudo faz parte da nossa saúde. Fala, agora neste 

momento, sobre o projeto da FUNASA, pois escutando o programa do Serginho, domingo, em partes, 

pois depois foi para a festa, mas pegou um pedaço sobre o programa da FUNASA. Diz que o 

programa da FUNASA, o então prefeito hoje, Froner, deixou já encaminhado o projeto, que 

encontraram numa gaveta, de sete milhões, dos quais ele vem e fala no rádio que, agora, o Meneghini 

pouco fez com esse recurso. Cita que o projeto que ele deixou, e comunidade que os ouve, era para 

setenta e dois quilômetros de rede, de sete milhões que veio para o município, e dobraram o projeto, 

pois foi feito cento e cinquenta e oito quilômetros de rede, inclusive incluída uma localidade de Areias 

que não estava no projeto. Diz que o pessoal, hoje, é muito contente por ter água lá, pois ele disse 

que não poderia incluir aquela localidade, e o Meneghini e o Anselmo incluíam, fizeram esse projeto e, 

apesar de todos esses que já têm água, tem dois milhões para fazer mais alguma complementação e 

atingir algum que, ainda, tem problema de água em sua residência. Destaca que, se no projeto de 

sete milhões, que era para setenta e dois quilômetros, estava certo, será que ele teria, se reelegido 

fosse naquela época, feito mais que setenta e dois quilômetros de rede? Diz ser essa a pergunta. Fica 

indignado com certas coisas, inclusive até com o que ele falou sobre as casas, as quarenta casas, 

que o Meneghini se atrasou para entregar as casas, por isso não pode se incluir em outro projeto. Diz 

achar que não é assim, pois aconteceu que aquelas quatro casas que ele fez, se o Meneghini não 

conseguisse terminar teria que devolver o recurso, pois foi tudo feito pela metade. Destaca que o 

Meneghini teve que contratar uma empresa, fazer fossa e um monte de coisas ali, que não estava no 

projeto, estava, mas não foi executado, pois os “cara” vieram aí fiscalizar e tinha que devolver o 

recurso e o Meneghini teve que fazer. Sobre o cartão da Minha Casa Melhor, que é para esses 

beneficiários que têm essas quarenta casas, cinco mil reais, para comprar mobília, e se um não quer 

comprar geladeira, compra freezer, fogão, sofás, armário, pia, quer saber o que está acontecendo, se 

terão esse valor. Pede que o Executivo tome providência, senhor Jaques que está aqui, vice-prefeito, 
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e ver se vem esse recurso, o mais breve possível, e consiga incluir essas casinhas aqui, mais esses 

quatro moradores, dessas casinhas populares, e mais três, que dá sete e seriam quarenta e sete. 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, demais presentes, e os 

que estarão os ouvindo na 87.9, logo mais as vinte e uma horas, um abraço a todos. Começando 

hoje, gostaria que o presidente e o colega Antonio, como líder de governo, levasse até o prefeito, pois, 

de repente, pode ele não ter algum conhecimento. Esteve na escola Julio Biasi, hoje, onde o senhor 

Giovani Diedrich lhe pediu que estivesse fiscalizando mesmo e fosse olhar o banheiro que tinha lá e 

estava em precária situação. Diz ter ido lá e, na verdade, são duas caixinhas de água e uma porta, e é 

uma vergonha. Acha que o prefeito não sabe disso, pois acha que seria da secretária levar a ele. Diz 

achar que qualquer vereador doaria duas caixinhas de água e uma porta, do jeito que está aquilo lá 

atado, um banheiro simplesmente não sendo usado por uma barbaridade dessas. Francamente, diz 

ser uma barbaridade aquilo ali. Outra coisa, a professora Cecília lhe disse que foi pedido um metro ou 

um metro e meio de brita, para colocar entre os pavilhões, pois tem um lugar que pega água, faz 

barro. Diz que também é uma coisa simples, que é para ajudar não entrar aquela sujeira horrível, 

barro, que a criançada vai, dia de chuva, para dentro daquele atolador e vão para escola. Diz ser uma 

coisas simplesinha de fazer e não precisaria chegar até essa Casa e chegar e cobrar. Ficou 

apavorado de ver aquilo ali. Outra coisa diz ser o refeitório, as merendeiras que estão ali não têm um 

lugar para deixar seus pertences, como foi olhar hoje, e elas não podem deixar ali, a nutricionista 

disse que não pode nem o chimarrão tomar naquele local ali, e elas não vão com o vestuário que 

estão usando ali embora, deixam em um lugar, em outro banheiro público lá. Diz que, às vezes, estão 

almoçando perto de um banheiro público por falta de uma peça ali, como hoje esteve olhando. Diz que 

já foi medido, já foi falado, mas nada feito. Diz ser uma coisa que é simplesinho para a prefeitura fazer 

isso aí, e é uma coisa que não precisaria chegar aqui e fazer pedido, o Executivo teria que ver isso, ir 

lá e resolver os problemas simples e resolver. Questiona o que irá custar para a prefeitura fazer uma 

peça para o pessoal que trabalha. Acha que o funcionário tem o direito de exigir isso, e elas até 

pediram, e disse que não teria problema e que não iria falar nada que não seja verdade. Pediu ao 

Tiago Tisott, o negócio do Juliano, do assentamento, umas horas de globe, de retro, mas ele já lhe 

passou, e como tinha dito a ele que se havia se inscrito, estava na lista, com certeza ele vai ir, não vai 

“pular” um para ir ao outro. Diz que é bom deixar bem claro isso. Pede ao secretário de Obras, um 

bueiro lá para ele, está entupido, largando água para dentro do galpão dele, quando deu a chuvarada 

encheu de água, e agora estando bom pede que vá lá e faça aquela limpeza lá. Agradece e devolve a 

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

Diretora, os vereadores, vereadoras, comunidade que assiste aqui hoje, os secretários, secretário de 

Obras, secretário de Agricultura, o vice-prefeito, e os ouvintes da 87.9.  Diz ao senhor presidente que 

quer agradecer e parabenizar a equipe do CRAS, que estiveram ontem localidade do Carovi fazendo 

um curso de pintura em vidro, e o pessoal que fez o curso estava muito feliz com essa realização.  Diz 

ao presidente que não pode deixar de comentar sobre um projeto que a escola Chico Mendes está 

realizando, de arborização, e o secretário de Agricultura conseguiu umas mudas e ontem foram lá 

para entregar, conseguiram também auxiliar aquela escola, porque são projetos assim que trazem o 
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benefício à comunidade. Então, devem ser parceiros, parabeniza aquela diretora que está lá seguindo 

aquele trabalho na escola, veio de outro município, e estão vendo o que está fazendo, e deve se 

elogiar pelo trabalho de uma equipe assim. Fala ao presidente que nessa noite quer agradecer a 

Secretaria de Obras pela colocação daqueles bueiros na localidade do Carovi, que tanto a 

comunidade vinha pedindo, não é pedido desse vereador, mas é pedido da comunidade. Então, tudo 

que fizer de arrumação para o município, é porque os munícipes precisam e merecem, é porque 

pagam os impostos e então tem direitos de, pelo menos, uma estrada em condições para rodar. Cita 

que hoje estavam na estrada que segue do Carovi até o asfalto, e vão colocar dois bueiros em dois 

lugares críticos, e também estavam arrumando aquela estrada que vai do Rincão do Vargas e 

também está ficando muito boa. Fala de alguns lugares críticos que estavam ali também, porque essa 

chuvarada estragou bastante as estradas. Diz ao colega “Manjolo” que tem certeza de que quando 

chegar ao governo, no prefeito, essas reivindicações, tem certeza que ele vai olhar com bons olhos 

para aquela escola, por que tem certeza que esse problema não vem de hoje, isso o município tem 

dezessete anos e tem certeza que essa solicitação não é só de hoje, já vem de antes, mas tem 

certeza que essa administração vai fazer o possível para que esses funcionários tenham melhoras no 

seu trabalho. Convida a comunidade toda para o café colonial na escola Macedo Beltrão, no dia 

quinze de julho, café colonial lá, vai ter o café que vai começar a partir das sete horas da noite e 

depois tem um conjunto para animar o café. Então, o pessoal está todo convidado, e tem certeza que 

o café colonial que foi um sucesso esse vai ser maior ainda. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

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

demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa, funcionários públicos, munícipes 

que se fazem presentes e ouvintes da Cipoense que irão os ouvir logo mais, seu boa noite. 

Primeiramente diz que esse operador e vereador, hoje, é funcionário das Obras. Após cinco anos de 

trabalho na Agricultura, a gestão atual achou melhor o transferir para as Obras, motivo que está 

faltando operador nas Obras, e deve estar sobrando na Agricultura, mas o mais impressionante, que 

espera que não seja política, que tem operador ficando no galpão sentado. Diz que isso faz parte, já 

esperava essa transferência há dias, o que estava faltando era coragem dos homens mesmo. Quer 

agradecer as boas vindas que teve dos colegas das Obras. Agradece ao secretário Tiago, nesse curto 

período, aos seus colegas pela boa convivência que tiveram e espera ter junto aos das Obras. Diz ao 

Jaques, que se faz presente, que a situação do mesmo é complicada, pois ele e os coordenadores 

não estão falando a mesma língua. Diz ser impressionante, pois um manda uma coisa e outro vai lá e 

manda fazer outra, e faz três dias que está lá, e não sabe a quem obedecer. Acha que quando se está 

fazendo algo, como é o caso do bueiro, que o colega “Miro” comentou, organizar para fazer um 

bueiro, numa estrada daquelas, com alto movimento, tem que estar com a equipe montada e pronta. 

Diz que hoje estava lá numa “retinho”, correndo o dia inteiro, caminhão parado, o pessoal reclamando, 

e sabem que a principal ligação que liga a Agrobio ao asfalto é lá. Acha que está faltando uma 

organização entre eles, pois não está funcionando. Diz que alguns lhe perguntaram sobre à retro da 

carneada, o qual disse que a retro está sem a concha, faz dois ou três meses, e esses dias um CC 

pegou para erguer uma vaca, numa propriedade particular, pois não tinham como erguer, não tinham 

talha, e pegaram a retro da prefeitura, foram lá, ergueram e carnearam a vaca. Frisa que tem fotos, 
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alguns testemunhas, não está falando “ao vento”. Fica muito contente, diz ao presidente, com o 

projeto de cento e vinte mil reais, que o presidente conseguiu para a Agricultura, pois com mais cento 

vinte mil da Consulta Popular, são duzentos e quarenta. Diz ao Tiago, que o mesmo irá fazer milagre, 

pois duzentos e quarenta mil para correção de solo, só diz ver se chega. Sobre o discurso do prefeito, 

o que ele falou no domingo, no programa do Serginho, projetos nenhum, somente dinheiro de 

emendas. Diz termos alguns projetos que já perderam, os quais irá trazer nessa Casa daqui uns dias. 

Diz ao presidente e ao Jaques, como vice-prefeito, que quer saber daquelas merendas que faltaram lá 

no colégio, no início do ano, que providências foram tomadas, e qual foi o resultado dessa 

investigação. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE 

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

munícipes que se fazem presentes, colegas, secretários, colega Vanessa agente de saúde, seu boa 

noite. Começa sua fala, hoje, também com votos de pesar ao colega Giuliano, que veio a falecer a 

sua mãe no último sábado. Sabe que perder um familiar não é fácil, mas a mãe é diferenciado, 

quando se perde a mãe. Diz que perdeu sua mãe já faz tempo e fica com esse sentimento aflorando. 

Diz que hoje é um dia muito atípico, pois aqui no Capão do Cipó deu essas mortes, do seu Naldo, 

sogro de seu colega Paulo, e lá em sua comunidade veio a falecer dois cidadãos “da família”, como se 

diz, seu Sebastião Maria Lopes, pai de sua cunhada, que faleceu ontem, às dezessete horas e trinta 

minutos, no hospital de Santiago. Diz que isso deixa triste, falecimento de alguém da família. Diz que 

um amigo também, era seu vizinho, morou no Rincão dos Vargas, estava morando em Santiago, era 

seu gentil Machado Wulff, deixando familiares ali no Rincão dos Vargas e quer externar seus 

sentimentos a eles, que Deus possa confortar essas famílias. Diz ter sido um dia bem diferente, e 

torce que não se repita mais esse ano. Cita o rapaz que morreu acidentado em nosso município, o 

qual diz ficar muito triste por isso. Diz ao secretário de Obras e vice-prefeito, que ontem esteve 

visitando a comunidade de Inhacapetum e Santa Bárbara, e as pessoas pediram para falar, como já 

lhe falou, e diz a eles que já o comunicou sobre os lagoãos de água. Diz que eles pediram para retirar 

da estrada, pois a estrada está empedrada, mas é um lagoão grande que está cortando a estrada e 

fica ruim de passar de moto. Cita que o rio do Inhacapetum está sempre passando a água por cima, e 

com as areias e pedra trancou a vazão dos canos e fica passando por cima. Fala sobre a caixa de 

água do Inhacapetum, também é uma preocupação daqueles moradores, pois ela fica sempre 

despejando água, e ela já caiu uma vez, ela já sabe bem como que faz para cair e está perto de cair 

de novo, não tem cinquenta centímetros de base embaixo. Diz que acompanhou aquelas obras ali, 

pois estava fazendo visitas e via. Diz ser uma preocupação, e falando com o coordenador o mesmo 

lhe disse que colocou um dispositivo que regula o tempo para não ficar despejando a água. Comunica 

àquela comunidade que já foi feito essa arrumação lá, botaram um “trequinho” lá que liga e desliga a 

caixa. Pede reparo na estrada perto do seu Silon Moraes, já começou atolar ali, a estrada de Santiago 

interrompeu a passagem e o pessoal começou a passar ali, tem bastante água e começou afundar. 

Pede roçada, já pediu ao secretário, está reforçando aqui para o povo, que está pedindo uma roçada 

naquela beirada de estrada ali, nem que tenham que pedir uma autorização, para depois não dar 

problema, pois não tem mais como passar ali, fechou aquela estrada. Pede que cascalhe aquele 

trecho ali. Diz que não irá usar seu tempo de liderança hoje. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: O vereador não fez uso da 

palavra.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Ressalta ao presidente 

que volta a essa Tribuna para falar que seu colega Tiago já foi transferido, e que o mesmo está num 

vai ou não vai e que todo dia chega em seu chefe e pergunta se saiu a sua portaria, e que o mesmo 

responde que ainda não, mas fala que sabe que vai sair e que está esperando e comenta que o 

mesmo diz que vai sair. Diz que onde o mesmo for está bom e que tem que trabalhar. Comenta ao 

Jaques que o prefeito disse na rádio que esse mês estão perdendo quarenta por cento da receita do 

município. Pergunta se o mesmo sabe quanto que é quarenta por cento no mês, e diz que são 

setecentos mil reais. Questiona setecentos mil reais a menos esse mês, e que não acredita e que não 

vai acreditar nisso aí, e que não pode ser verdade, mas reafirma estar gravado na Cipoense que o 

prefeito falou domingo. Fala que se for assim não vai adiantar vir cento e vinte daqui e cento e vinte 

de lá, e que não vai cobrir nunca esse déficit daí. Comenta também que foi falado em contratar mais 

dez motoristas, operadores e que agora tem um projeto na mesa, o 021 (vinte e um), para contratar 

mais um auxiliar de cozinha. Diz que tinha que fazer o concurso que foi cancelado e que não tem 

solução, e que tem essas vagas para preencher e mais outras que estava no concurso, precisa é 

medico “é isso, aquilo e aquele outro’’. Então, que inclua esses outros para que supra a necessidade 

do município. Comenta que fica indignado de ver coisas assim que não parece ser verdade, como o 

prefeito ir na rádio dizer que quem manda na rádio comunitária são os prefeitos, então diz  que deve 

estar louco da cabeça e que se for assim vai virar ditadura Capão do Cipó. Deixa o seu muito 

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

NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Ressalta que quer parabenizar ao Ryan pelo mesmo 

estar de presidente do grêmio da Escola Macedo e deseja que o mesmo possa fazer um bom trabalho 

e que possa contar com a Bancada do PMDB, em nome da mesma e em nome do Tiago, no que os 

mesmos puderem lhe ajudar, irão ajudar. Fala que queria agradecer as inúmeras ligações que a 

mesma recebeu dos seus amigos e das suas amigas, as orações pela vida de seu pai que, graças a 

Deus, o mesmo está bem, que está se recuperando muito bem. Agradece, novamente, de coração, e 

diz sempre que amizade em primeiro lugar, porque hoje estão aqui e que amanha não sabem. 

Comenta também que muitas vezes a mesma vê nessa Casa aqui muitas coisas que acha que não 

precisaria, porque diz não valer muito a pena muitas coisas, porque esse mundo aqui é passageiro, é 

uma vela que hoje estamos aqui e amanhã não estamos. Ressalta também que continua falando mais 

uma vez e diz não ter ouvido, que viu os comentários porque a mesma não estava em Capão do Cipó, 

e que não viu a entrevista do prefeito, então não fala, pois só gosta de falar o que a mesma vê. 

Reafirma que não ouviu essa entrevista, só que o comentário é forte no município, e que não acredita 

que muitas coisas o mesmo tenha falado, até porque o pessoal lhe comentou e, inclusive várias 

ligações para saber se a mesma tinha escutado e lhe cobrando. Reafirma, novamente, que não 

escutou e que não vai falar porque realmente a mesma não estava, estava em Santiago, mas que 

acha uma das coisas é que temos que viver de presente e não de passado. Fala então, novamente, 

que não acredita que o prefeito falasse da gestão passada, porque todos estão no presente e que tem 

que fazer gestão agora, e que o passado já passou e não volta mais. Deseja uma boa semana e que 

todos fiquem com Deus e até terça feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 
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LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Ressalta ao seu colega “Miro” que 

espera que na verdade seja feito como o mesmo colocou, sobre serviços no colégio ali, que só vai lhe 

dizer uma coisa, que o mesmo não quer lembrar passado, como o mesmo já tinha falado, porque 

senão vão ter que encruzar os braços e ficar quatro anos esperando. Não adianta ir pedir pro 

Meneghini e Anselmo, não vão voltar a fazer, há não ser que os mesmos ganhem a outra eleição 

depois, aí reafirma que tem que cobrar deles. Fala que agora disse uma coisa que não volta e não 

fala em passado, e que foi eleito nesse mandato agora e reafirma que vai cobrar desse, porque o 

prefeito hoje do mesmo é o Osvaldo Froner, e não adianta o mesmo chegar aqui e falar que o Serafim 

não fez, o Osvaldo não fez e o Meneghini não fez. Reafirma que quem tem que fazer é esse agora, e 

quer deixar bem claro que esse serviço o mesmo vai cobrar desse prefeito. Espera então que nem o 

mesmo e que sabe que o mesmo é um “cara” que vai batalhar sobre isso aí, que tem que cobrar do 

mesmo. Comenta ao seu colega Antonio sobre um “borrachudo” e que seu colega Jairo pegou uma 

ligação agora a pouco e que tinha gente lá falando que não foi feito. Reafirma que não sabe, e que só 

está falando o que seu colega lhe passou porque não deu tempo e que não passou caminhão. Fala 

sobre o Eduardo Catarina, que também tem um problema de saúde, e que isso foi alertado na Saúde, 

aonde uma médica lhe deu uma receita para o mesmo comprar um remédio, levou até a secretária e 

comenta que ele não tinha dinheiro, e que foi com o mesmo lá e volta a dizer que ele tinha um cheque 

de quatro mil e não fizeram nada, não deram remédio e disseram que tem que ter um médico junto, e 

deu no que deu esses probleminhas aí. Ressalta que não foi por isso, mas que com certeza se o 

mesmo quisesse cobrar da prefeitura alguma coisa ele ia cobrar, por que o mesmo tem receita no 

bolso e que faz trinta dias ou mais e não foi feito nada. Deseja uma boa semana a todos e até terça-

feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Volta à tribuna hoje dizendo que o colega Luiz Ozório 

deve ter vindo morar a pouco no Capão do Cipó, porque nunca teve oportunidade de cobrar do 

prefeito, da administração. Diz que cobrava no tempo do seu Alcides, continua cobrando do prefeito e 

tem certeza que ele vai fazer, só que em seis meses, diz ao colega, não dá para fazer tudo que tem 

para fazer, porque muito pouco foi feito em quatro anos no município, se olhar o que tem de obra por 

metade é terrível, é terrível o que tem de obra mal feita. Então, acha que isso devem enxergar, acha 

que o colega, se morava aqui, tinha que ter cobrado também quando estavam fazendo essas obras, 

por que hoje vim falar aqui da rede de água, foi deixada mal feita, foi gastado nessas redes de água  

para deixar mal feita, falar de escola e também foi gastado e deixado mal feito. Acha que o colega 

deve também reviver sua mente. Fala à colega Carini, só para refrescar sua mente, que a primeira 

rede de água do Carovi foi feita pela administração de Santiago. Agradece e volta semana que vem. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Partido, PMDB: Volta à tribuna dizendo que estão num um flash back, revivendo os 

passados. Fala que teve uma denúncia essa semana, que o motorista que vai levar os alunos para 

Santiago, duas vezes por semana, a linha que termina no SEG, no centro de Santiago, depois ele 

pega o ônibus da prefeitura e vai à faculdade. Quando pede transporte universitário para o Carovi não 

pode, quando um pai pede para buscar duzentos metros uma criança em casa não pode, todos que 

vão a Santiago pagam transporte e ele, além de não pagar, ainda vai com carro público, mas, de 
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repente, por ele ser o esposo da secretária de Educação, aí pode. Diz ao colega Antonio que falou 

que, em quatro anos, não teve pedra no seu Entre Rios, não acredita isso por que durante dois anos 

foi o Jaques secretário e hoje o colega defende tanto o Jaques, será que em dois anos ele não 

colocou nem uma carga de pedras. Esteve falando com o secretário Adair e ele esteve em novembro 

e dezembro colocando pedra. Diz que então não venham faltar com a verdade nessa tribuna. Deseja 

uma boa semana a todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Diz que não o interessa se foi o Jaques secretário 

ou Adair, o que lhe interessa é hoje, e não viu pedra no Entre Rios, nasceu e se criou lá e não viu, 

está vendo o feitio sendo agora. Fala sobre a questão dos “borrachudos” que, provavelmente, vão ter 

que asfaltar os “borrachudos” então, porque já foi arrumado, transporte escolar está passando, o que 

tem que fazer, vão ter que esperar que o tempo continue melhorando, porque pedra já foi colocado, já 

foi arrumado. Diz que é pessoa que não tem o que fazer que começa a fazer denúncia, porque a 

pessoa que é preocupada, está trabalhando e aquelas que não têm o que fazer, ou aqueles que não 

têm o que fazer começam a ligar para vereador e contar fofocas e contar isso. Fala sobre as caixas de 

água do Rincão dos Vieiras, já receberam com vazamentos, mas vai tomar providências, vai sair 

daqui agora e vai até o coordenador de água, o senhor Jair Oliveira, para falar com ele sobre essa 

questão. Fala sobre a escola Julio Biasi, que vai amanhã visitar o colégio e saber com a diretora e 

com a secretária de Educação para ver dessa questão de o porquê que não foi tomada essas 

providências. Fala sobre os dinheiros, recursos que estão por vim para a Secretaria da Agricultura, 

queira Deus que venha, mas acha difícil, por que é o governo do PMDB que está mandando, muito 

difícil, Temer sendo cassado, Sartori não tem, pagando funcionário parcelado, então, dificilmente 

venha mesmo. Diz que a agricultura que não espere muito, porque é o governo deles aí. Fala na 

questão do motorista que vai à faculdade de Santiago, não tem nada a ver com ele, não depende 

dele, não tem ele como grande amigo, o respeita, mas ele é motorista e estudante, por que não 

estudar? Cita que ele é motorista do transporte que vai à faculdade e aluno, por que não estudar lá, 

se ele está lá? Parabeniza esse motorista que, além de conduzir os universitários para Santiago, é 

aluno e tem o direito de estudar a faculdade que quiser. Fala sobre os recursos que estão por chegar, 

mas volta a falar na terça que vem. 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 ACAMVALE e do IFF, para o 3º simpósio de gestão pública municipal e 10ª Semana 

Acadêmica de Gestão Pública, de 20 a 23 de junho, em São Vicente do Sul. OF. 24/2017, do 

Conselho Tutelar, solicitando ajuda de custo para lanche aos alunos da rede municipal e estadual no 

evento sobre “Dia Internacional do Combate às Drogas e Cuidados com as Redes Sociais”, dia 29 de 

junho. OF. 60/2017, da escola Julio Biasi, solicitando ajuda de cinquenta por cento ao projeto de 

“Telecentro na Escola”. MOÇÃO DE PESAR 012/2017, dos vereadores aos familiares de Arnaldo 

Escher. MOÇÃO DE PESAR 013/2017, dos vereadores aos familiares de Sebastião Maria Lopes. 

MOÇÃO DE PESAR 014/2017, dos vereadores aos familiares de Gentil Machado Wulff. MOÇÃO DE 

PESAR 015/2017, dos vereadores aos familiares de Ines Marize de Andrade Estivalet. OF. GAB. 

101/2017, encaminhando Projetos de Leis 021/2017, 022/2017 e 023/2017. PROJETO DE LEI Nº 

021/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município de Capão do Cipó, RS, a contratar em 
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caráter temporário e emergencial 01 (um) auxiliar de cozinha e dá outras providências”. PROJETO DE 

LEI Nº 022/2017, do Poder Executivo, que “Altera disposições da Lei Municipal nº 669 de 10 de julho 

de 2013 e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 023/2017, do Poder Executivo, que “Dá nova 

redação ao artigo 3º da Lei Municipal nº 852 de 22 de fevereiro de 2017 e dá outras providências”. 

OF. 043/2017, do Grêmio Estudantil da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, solicitando apoio 

financeiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o grêmio estudantil . Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI Nº 017/2017, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo do Município de Capão do Cipó, RS, a reclassificar cargos 

de provimento efetivo – e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 

018/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo do Município de Capão do Cipó, RS, 

a alterar disposições da Lei Nº 433, de 03 de dezembro de 2009 que instituiu o FUNDAGRO – Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 019/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

‘conceder o uso real de bens imóveis de propriedade do Município, constituindo-se nos lotes – 04 e 05 

-, da Quadra 29’ nos termos em que dispuser esta lei – e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 012/2017, dos vereadores aos familiares de Arnaldo Escher, 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 013/2017, dos vereadores aos familiares de 

Sebastião Maria Lopes, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 014/2017, dos vereadores 

aos familiares de Gentil Machado Wulff, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 015/2017, 

dos vereadores aos familiares de Ines Marize de Andrade Estivalet, aprovada por unanimidade. Após 

o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 20/06/2017, 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, 13 de junho de 2017. 

 

 

 

 


