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                                                        ATA N° 27 / 2017 (Ordinária) 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de julho do ano de 2017, às 18h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

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

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

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

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

passando a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 26/2017, da Sessão Ordinária 

do dia 27/06/2017, que foi aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente, em exercício, 

comunica que está presidindo a Sessão Ordinária de hoje, motivo o senhor presidente, vereador 

Diego Santos do Nascimento, se encontrar hospitalizado. Após o Senhor presidente, em exercício, 

chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. 

VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o presidente, em 

exercício, colega Antonio, colega vereadora, colegas vereadores, secretário de Agricultura, o 

coordenador “Cavalinho”, o senhor “Chiquinho”, lá do Carovi, demais presentes, funcionários da Casa 

e ouvintes da 87, logo mais. Começa sua fala pedindo desculpas a todos que estavam presentes na 

sessão anterior, sobre o incidente ocorrido nessa Casa. Espera que nunca mais se repita, diz ao 

colega Tiago. Pergunta ao colega Tiago se os munícipes esperam dos vereadores, picuinhas, fofocas 

e intrigas, ou trabalho, união e resolver os problemas do município? Diz ter certeza que, com todos 

esses incidentes acontecendo no município, são pessoas que não aceitam que a administração está 

andando de forma legal, justa, que são unidos, e esses incidentes estão trazendo mais união e 

desenvolvimento para o município. Diz ter certeza que, graças a Deus, os companheiros do PP e do 

PT, não são apenas com palavras e conversas falsas, com bilhetinhos, pichações de muros, que vão 

os deixar abalados, e sim vai trazer mais competência e mais trabalhão para os munícipes, pois estão 

aqui para trabalhar, são fortes, e ninguém irá os impedir de fazer trabalho com dignidade, humildade e 

sinceridade, e sempre terão, pela comunidade, um respeito muito grande. Diz que, com o Executivo e 

o Legislativo tem certeza que vão fazer o município crescer, cada vez mais. Fala sobre o presidente 

Diego, que se encontra internado no Hospital de Caridade, e deseja a ele uma boa recuperação. Cita 

que o coordenador do CRAS, senhor Robson, também está passando por uma cirurgia no joelho, 

deseja uma boa recuperação. Também a dona Janete, mãe da estagiária Bruna e sogra do secretário 

de Agricultura, e a dona “Dina”, dona Idalina, lá do assentamento, mãe da Lena, deseja uma boa 

recuperação a todos, que Deus abençoe e logo estarão em casa. Fala sobre o Demac, esteve 

conversando com o Jair, coordenador, e tem a passar alguma coisa que foi concluída. Diz que os 

poços, via rádio, todos estão resolvidos, no momento. Diz a colega Carini, que a caixa de água, perto 

da casa do Anselmo, está funcionando, ali em Tunas, no Bilibio, no Carovi, todos via rádio estão 

funcionando. Cita que no Inhacapetum ainda não veio umas relés para trocar, como o coordenador 

lhe passou. Diz que foi arrumado, também, o fio que havia sido arrebentado há algum tempo. Lembra 
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que esses problemas vinham a tempo e não estavam sendo solucionados. Frisa que estão 

trabalhando com o orçamento deixado pelo passado, e vale lembrar que as limpezas também foram 

concluídas, o povo elogiou, nas ruas, falando nas águas, que no começo tinha até bastante cloro, mas 

agora as pessoas estão dizendo que, graças a Deus a limpeza está sendo bem vista pela 

comunidade. Diz que estava faltando essa limpeza, e tinha gosto estranho nas águas. Parabeniza o 

pessoal, em nome das conselheiras, do Conselho Tutelar, pelo belo evento, e demais presentes. 

Parabeniza as conselheiras, a administração, o CRAS, a Assistência Social, as professoras que 

levaram todas as turmas, os jovens que lá estavam, atentamente assistindo as palestras. Tem certeza 

que irão tirar bom proveito, e diz que terá mais eventos desse, que irá ajudar muito aos nossos 

jovens. Deseja uma boa semana e volta na terça-feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com (4) quatro minutos, pois 

cedeu (1) um minuto de seu tempo regimental ao vereador Tiago Rosado. Cumprimenta o senhor 

presidente, vereadores, munícipes que os honram com suas presenças e a todos os ouvintes da 87.9. 

Inicia desejando uma boa recuperação a todos os doentes já citados aqui, anteriormente, 

principalmente o nosso presidente, que se encontra internado no Hospital, se Deus quiser, logo estará 

aqui. Pede ao secretário de Obras, hoje não se encontra, mas que seja empedrado o acesso a 

propriedade da dona Irondina, lá no assentamento 14 de Julho, e aquela ponte, próxima a casa do 

senhor Antenor, que está prestes a cair. Pede que não deixe cair, que o Executivo olhe com carinho 

essa parte, pois se cair aquela ponte irão passar por onde, questiona. Pede que consiga restabelecer, 

o mais breve possível, para dar acesso ao pessoal que precisa vir à cidade ou se deslocar para seus 

trabalhos. Diz que não pode se fazer presente, ontem aqui, na escolha dos delegados para a Consulta 

Popular. Pede escusa, estava em horário de trabalho, mas o secretário estava presente. Fala das 

vistorias que teve, foi denúncia que teve no governo passado, da rede da Funasa e, agora, parece 

que a Polícia Federal veio aí vistoriar, de fato, essas redes, a vazão dos poços, profundidade dos 

canos, a espessura, enfim, tudo que estava no projeto. Diz que não vieram em um poço só, ou em 

uma localidade só, eles passaram por todas as localidades, tanto é que chegaram sexta e sábado 

eles retornaram para fazer toda essa vistoria. Diz que o prefeito novo é o seu Froner e o Jaques, o 

qual sabe muito bem o que estava acontecendo nessa época, pois ele foi junto fazer a denúncia, no 

caso, desses problemas da Funasa. Diz que, agora, ele como vice-prefeito peça para a secretária da 

Fazenda e o jurídico do prefeito Froner, verificar na documentação o projeto todo e, se não está 

satisfeito com a vistoria da Polícia Federal, que veio aí e logo logo estará trazendo o relatório definitivo 

desse trabalho realizado, desse projeto da Funasa, que venha pedir que mande para a Casa, 

também, uma cópia do relatório para formalizar sobre o projeto da Funasa. Diz que, pelo que consta, 

não tem irregularidade nenhuma, simplesmente atrasaram os trabalhos desse projeto da Funasa. 

Parabeniza o prefeito Meneghini e o vice Anselmo Cardoso, pelo trabalho que realizaram, pois, na 

verdade, tinha sete milhões disponibilizados para setenta quilômetros de rede e foram feitos cento e 

cinquenta e oito quilômetros de rede, e hoje existem dois milhões e seiscentos mil, ainda, para o 

governo Froner utilizar, nos reparos de rede e, ainda, fazer mais redes em alguns poços que o 

Meneghini deixou aberto. Diz ter poços perfurados, não do projeto da Funasa, mas que, agora, com 

esse relatório, a Polícia Federal veio para poder liberar esse recurso, que não tinha como liberar, mas 
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como está tudo ok, vai ser liberado esse recurso para a administração nova poder fazer o resto das 

águas que precisa para o nosso povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ 

OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Saúda o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, todos aqui presentes, e os que estiverem ouvindo lá pela 87.9 FM, logo mais às vinte e 

uma horas, seu boa noite a todos. Começando hoje, senhor Presidente, gostaria de pedir a Secretaria 

de Educação, juntamente com o prefeito, que olhe com carinho para todas as pessoas que precisam 

tanto de carona, e hoje foram “cortadas” as caronas, proibidas. Fala que, se olharem mesmo, deve ser 

assim que não possam dar carona, mas algum vai dar carona igual, então, nesse caso se um não dá, 

porque os outros vão dar? Acredita que todos deveriam dar carona, porque se pensassem e vissem 

uma mãe com uma criança no colo, sair, andar quinze quilômetros para chegar aqui no Posto de 

Saúde, é um absurdo, onde se sabe que vem ônibus com dez alunos, sobrando vinte vagas, até mais, 

às vezes, como já tem sido visto. Diz que não sabe quem colocou isso aí, ou se foi empresário de 

ônibus, porque eles, na verdade, muitas vezes só querem ganhar o dinheiro e andar com o ônibus 

vazio. Fala que é “um pecado” que estão fazendo para essa gente. Diz ter falado com um brigadiano 

que disse que, na realidade, é proibido, mas, às vezes, tem um “pobre miserável” que é doente e que 

tanto precisa vir. Por isso, diz que o prefeito deveria ver e dar um jeito, nem que cobrasse um 

pouquinho e deixasse essas caronas, pelo menos o pessoal que sai lá “dos fundos” dos 

Assentamentos hoje a pé, vai chegar aqui que horas, no caso com uma criança no colo, como já foi 

visto, o pessoal pediu para falar por isso, diz ter falado. Pede ao secretário de Obras, que hoje não se 

encontra aqui, sobre seu Lori, que mora do lado da fazenda do seu Odilon, fazenda velha, um 

encascalhamento de pedras, que parece que nem os alunos estão pegando lá, ainda falou que não 

estão pegando porque não tem como transitar. Então, fala que ele pede umas cargas de pedras, que 

seja colocada o quanto antes, ele já pediu e ainda não foi feito. Também gostaria de ver sobre 

terrenos, seu Amado Batista pede e já falou várias vezes, já foi falado nessa Casa, que ele está com 

terreno, na verdade um grande terreno, e com problema no terreno que não consegue vender e não 

consegue fazer nada. Diz ter ido olhar e teria que fazer, no mínimo, uma roçada, inclusive ele lhe falou 

que não vai pagar IPTU, porque do jeito que está aquilo lá, é uma “fiasqueira” até, no meio da cidade 

aquele terreno daquele jeito. Acredita que a prefeitura teria que fazer um aterramento, até ele lhe falou 

que levantasse aquele terreno e deixasse que a água saísse para a estrada, só que alguém tem que 

fazer isso aí, ele no caso não tem como fazer. Também diz que quer pedir para o prefeito olhar o 

pedido dos soldados, ali da Brigada, aquele prédio ali. Acredita que foi feito com recursos de cada um 

do município, ajudou um pouco, então aquele prédio pertence ao município, e quando chove está 

entrando água direto. Diz ter olhado por tudo e viu que precisa de uma reforma, não precisaria de 

grande reforma, mas coisas mínimas, portas, que eles olharam e até disseram que se quer passa um 

por baixo, os marcos estão podres. Então, seria trocar os marcos e uma cobertura, onde caiu uma 

árvore e caíram uns galhos, e está com pedaços de brasilit atados. Seria isso e diz voltar em seu 

tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, funcionários da Casa, os vereadores, as 

vereadoras, a comunidade que assiste aqui hoje, e aos ouvintes da 87.9 FM. Nessa noite, diz que irá 

“fugir um pouco da regra” aqui, porque tem coisas que, muitas vezes, tem que se pronunciar quando 
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se é citado, tem que se pronunciar. Escutando o programa de domingo, do Serginho, pode perceber 

que o ex-prefeito foi entrevistado lá, aonde ele falou várias mentiras, porque quando ele citou que a 

administração dele fez arrumação no “telhamento” do ginásio do salão de festa da escola Macedo 

Beltrão, estão aqui as notas do CPM, que comprou o material. Então, não é verdade, pois quando deu 

temporal, está aqui cinquenta e oito telhas que foram compradas. Diz que era o presidente, na época, 

do CPM, e prestava conta, e o CPM, que tinha lá não era escolhido por lado político, lá tinha pessoas 

de vários lados, então a verdade tem ser dita. Também ele disse na rádio que se não fosse à 

prefeitura, até hoje a escola estaria descoberta. Certamente foi a prefeitura que executou a 

construção, foi com a compra das telhas para arrumação daquela escola, porque a Câmara não pode 

comprar, ela só repassa a verba, mas está aqui a Resolução de Mesa, aonde foi falado com ele na 

rádio, e ele disse que não tinha os recursos para fazer, por isso vieram na rádio, sua pessoa 

juntamente com o presidente da Câmara, que naquela época era o professor Rodolfo, e foi falado com 

ele, aí foi gasto doze mil reais na cobertura da escola, e a Câmara de Vereadores repassou vinte e 

cinco mil reais. Está com o Projeto de Resolução de Mesa, da Câmara de Vereadores, repassando 

essa verba para a prefeitura executar, foi a prefeitura que comprou. Diz que, se um prefeito passou 

quatro anos e não tem o que falar o que fez numa comunidade, não venha para uma rádio se queixar 

das telhas que teve que dar no temporal que teve na comunidade de Carovi. Acha que é o mínimo 

que uma comunidade merece, na hora que precisam de uma administração para lhe ajudar, porque 

pagam impostos há vários anos e que nunca mais venham precisar. Fala que não seja preciso depois 

um prefeito vir para rádio mandar sua pessoa recorrer o Carovi, que conhece “a palmo” mandar o 

vereador que tinha falado, chamando de “vereadorzinho” que tinha falado, que até na casa dele tinha 

telha que a prefeitura tinha dado. Fala que é verdade sim, a prefeitura lhe deu telhas, porque também 

é munícipe e também merece, mas não precisa ex-prefeito vir para rádio “chorar” e reclamar do que 

fez, porque ele não veio anunciar o que tinha feito lá, invés de anunciar no rádio que tinha construído 

ginásio e construído Posto de Saúde, pois ginásio foi um projeto do presidente da escola e diretor da 

escola, saudoso professor Aires, Posto de Saúde é verba federal. Então, que fique bem claro aqui que 

não mudará sua opinião sobre o que foi feito no Carovi, porque acredita que foi feito muito pouco pelo 

Carovi, com quarenta por cento da arrecadação do município, não ter direito a nada. Diz deixar aqui 

seu repúdio, essa é sua manifestação e pede desculpa aos ouvintes, porque chegar à rádio e falar é 

fácil, mas para falar tem que haver prova do que se fala. Seu muito obrigado. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica 

com (6) seis minutos, pois o vereador Jairo Charão, lhe cedeu (1) um minuto de seu tempo 

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

funcionários de Casa, público que se faz presente, ouvintes da Cipoense, seu boa noite. 

Primeiramente diz que precisa que a Gestão dê uma atenção especial às mães que levam seus filhos 

para a APAE, em Santiago, pois tem duas mães que levam, são três vezes por semana, às vezes vai 

uma às vezes vão duas e sempre tem desculpas que falta carro e faltam motoristas. Cita que é para 

estar lá quinze para as oito da manhã, e na última segunda-feira chegaram lá às nove. Gostaria que o 

prefeito, conforme uma mãe lhe disse que ele se comprometeu em levar, diz esperar que isso se 

cumpra, porque essa questão vem se enrolando há dias, um “joga para outro”, um na Saúde, outro na 
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Educação, agora fizeram um compromisso que cada dia uma secretaria vai levar, um dia Saúde, 

outro, Educação, outro Assistência, espera-se que se cumpra. Outro pedido é também na estrada lá 

do Progresso, que por sorte que parou de chover, porque dias de chuva o motorista não desce mais, 

o colega Antonio já esteve lá com o prefeito, já faz mais de mês, tinham prometido para aquela 

semana e até agora nada. Então, tem que entrar em uma “conexão” com o secretário de Obras, e 

fazer aquele trabalho lá, e que se pare de iludir o pessoal, que possam começar a trabalhar. Acha que 

quando fala verdades nessa Tribuna, que deve doer, e que isso seja normal, porque percebe gritos, 

mas não se preocupem, pois Deus foi generoso e “deu voz para gritar, para quem não tem cérebro 

para pensar”. Fala que o governo, como diz o colega Antonio, que se encontra no poder, tem discurso 

para pobres, mas governa para poucos, e isso fica evidente a cada dia. Diz ter pedidos de produtores 

de leite, pedindo uma carga, duas ou mais, e isso não são atendidos, mas as entradas de seus 

companheiros colocam pedra cupim. Sobre o que aconteceu na sessão passada, diz se admirar muito 

do senhor vice-prefeito, vereador de dois mandatos dessa Casa, não saber como funcionam as 

normas da Casa. Primeiramente, diz que será que ele esqueceu qual é a postura dos ouvintes? Diz 

que não esperava nada diferente de um governo que “persegue” com radicalismo, pois foi transferido 

por perseguição política, trabalhou dois dias e ficou oito no “banco sentado”, e só voltou a trabalhar 

após o incidente. Acredita que, por medo que sua pessoa fosse “colocar na justiça”, mas tudo é 

normal, porque na Gestão de seu Osvaldo, há cinco anos, ficou dois meses no “banco”, e disso não 

esqueceu. Outra coisa que lhe cobram muito, “sentado”, e que não é o único, tem mais gente. Não 

sabe se não querem trabalhar, mas que política acredita que não seja, que política é só com sua 

pessoa mesmo. Fala que lhe transferiram porque estava faltando operador, mas sempre tem um ou 

dois operadores sentados na prefeitura. Qualifica tudo isso como perseguição política. Destaca que 

“seu Jaques” sempre foi um dos vereadores mais críticos dessa Casa, e nunca ninguém veio “tirar 

satisfação” dele. Não se calará nessa Tribuna, por causa de “pressões”, “perseguições”, e nem por 

tentativa de agressão, não vai mesmo. Continua com a mesma postura nessa Casa. Foi eleito pelo 

povo e sempre vai defender o que achar que é errado, e o que tiver errado irá apontar nessa Casa, 

doa a quem doer. Diz voltar em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

vereadores, vereadoras, munícipes que estão presentes, secretário, “Chiquinho”. Pede desculpas a 

Silvane, que terça-feira passada não a parabenizou e ela precisou fazer uma festa para poder 

lembrar-se do aniversário dela, hoje. Deseja os parabéns e continue essa pessoa maravilhosa que é, 

colega aqui, e “mil desculpas”, mas não foi por isso que irão deixar de ser amigos e parceiros. Diz que 

continue sendo essa pessoa que não irá se arrepender, e as pessoas que estiverem ao seu lado, 

estarão sempre sendo amadas. Pede ao presidente da Casa que fale com a nossa engenheira, ou 

engenheiro, que venha agilizar um pouco o projeto de construção do centro agropecuário, já tem até a 

verba, só que tem que passar pela engenheira. Pede que possa dar uma agilizada. Visitando a 

Secretaria de Agricultura e o secretário Tiago, esteve visitando o parque de obras, o maquinário todo 

em ordem, trabalhando, graças a Deus, fazendo um invento de uma plantadeira de tudo, de grama, de 

melancia, abóbora, sagu. Diz que dará até para plantar sagu na plantadeira deles (risos). Diz ser 

muito bonito, pois é uma economia que estão fazendo, é uma “engenhoca”, como se diz, material 
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reciclado, mas irá servir muito para a planta de grama. Participou, dia trinta, do lançamento da 6ª 

Expocipó, estava muito bonito, muito bem organizado, entrou e não sabia se estava em um 

lançamento de feira ou em um casamento, pois só não tinha tapete vermelho, “como diz o outro”, e 

conforme os agricultores e comerciantes daqui merecem. Pede que imaginem a feira, se o 

lançamento já foi daquele jeito, acredita que será uma das melhores. Ontem, também, aqui nessa 

Casa, tinha a Consulta Popular, e diz ser uma pena que tinha pouca gente, precisa de bastante gente 

para tal evento. Pede às pessoas que estão ligadas a esse tipo de eventos que, quando tenha, 

comunique, avise bem antes para poder avisar, pois, às vezes, as pessoas não sabem, de última hora 

chega a informação e não ficam sabendo e não pode anunciar ao povo, para praticar, o que é muito 

importante a Consulta Popular, pois muitas verbas vêm através dela. Diz ao colega Luiz, quanto ao 

transporte, as caronas, também depende, dependia de carona, e acha importante, mas já participou 

de palestras com a Polícia, que eles vêm ali palestrar para os motoristas do transporte, e é proibido, 

expressamente, carregar passageiros no transporte escolar. Diz que, hoje, quase todos são 

terceirizados, já é pouco por quilômetro, e se eles vão pagar uma multa, vai “estourar” neles. Acha 

que seria bom que pudesse dar carona, mas é complicado, pois podem ser multados e vai “estourar” 

na carteira do motorista, e no “bolso” do proprietário do transporte. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa à 1ª secretária para fazer uso 

da palavra.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta a senhora presidente, 

senhores vereadores, senhoras vereadoras, Mesa Diretora, secretário de Agricultura, demais 

presentes e ouvintes da 87. Esteve conversando, hoje, diz ao colega “Manjolo”, com o secretário 

Jaques sobre a estrada da dona Lucinéia, faz dias que vem pedindo nessa Casa e ele irá tomar as 

providências, sim. Fica muito feliz quando os vereadores se preocupam, e que a dona Lucinéia 

aguarde que o secretário está tomando as providências, já com encascalhamento, inclusive, ele já foi 

até olhar. Faz agradecimento à administração municipal e ao secretário de Obras, por dois abrigos 

colocados na sua comunidade do Entre Rios, um para a família da dona Maria da Graça, em frente ao 

Bar, aliás, em frente à antiga escola Vilma Batista, e para o José Brasil. Parabeniza pelo feitio dos 

novos abrigos que estão sendo feitos no nosso município. Pede patrolamento nas estradas do 

assentamento Nova Esperança, para o senhor Gilberto, o maquinário já está lá no assentamento, 

estão trabalhando, vão encascalhar os trechos precários. Diz ter falado, também, com o secretário de 

Obras, hoje, na prefeitura, e pediu que desse uma atenção, uma olhada melhor aos nossos 

assentamentos. Sabem que são pessoas tão merecedoras e que precisam de estrada. Sobre as 

caronas, esteve, hoje, conversando com o vice-prefeito, prefeito em exercício, não teve tempo de 

conversar com a secretária de Educação, sobre as caronas. Acha que as caronas são fundamentais, 

para o pessoal dos assentamentos, do Entre Rios, e está havendo um pequeno engano, sobre o dia 

que tem a banda do CRAS, que tem que levar, e nesse dia não haverá carona, pois o ônibus não tem 

espaço. Diz que foi assim que o prefeito em exercício lhe falou, mas, no mais, irá continuar a carona. 

Diz que já foi experimentado transporte no interior, foi no governo Froner, foi no governo Alcides 

Meneghini e não tem condições de um transporte rodar no município, o que podem defender aqui 

nessa Casa, e acha muito grato quando o colega “Manjolo” defende aqui, é uma simples carona. Diz 

que para uma mãe, um pai, vir fazer uma simples consulta, ou até mesmo buscar um remédio, a 
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carona é fundamental para nossas comunidades. Diz ser muito importante, e nesse dia que a banda 

do CRAS tem que retornar as crianças para casa, nesse dia não se tem carona. Solicitou ao 

secretário Jaques que seja construído um abrigo escolar em frente à residência do senhor Paulo 

Stiller, no assentamento Nova Esperança, aonde sua filha, em dia de chuva, espera o transporte, e 

que seja móvel, pois assim que ela parar de estudar seja mudado para outras paradas. Gostaria que 

fosse feito esse abrigo para eles. Gostaria de pedir ao senhor Cecito, que faz dias que vem pedindo e 

até esse momento o senhor Cecito não lhe deu muita “bola”, uma roçada para o seu Percival, lá no 

Entre Rios, uma pessoa que passou por um AVC e tem uma dificuldade imensa. Solicita uma roçada 

em frente a sua residência, pois a “Maria-mole” está tomando conta da frente de sua residência, e 

uma pessoa que passou por um AVC, do qual ninguém “está livre”, e que Deus “livre” todos os seres 

humanos, do mundo, que não venham passar por isso, e pede, encarecidamente, ao coordenador de 

limpeza de nossa prefeitura municipal, que tome ciência nesse fato e vá socorrer uma limpeza, para 

seu Percival. Diz que o mesmo está pedindo, “volta e meia” lhe encontra e pede, e vem aqui pedir. 

Frisa que já pediu várias vezes, pessoalmente, e hoje está pedindo através da câmara de vereadores. 

Volta em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor presidente 

reassume a Mesa.  VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta o 

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

Cumprimenta o Altair, mais popular “Negro”, lá do assentamento 14 de Julho, e o “Chiquinho”, sejam 

bem vindos a essa Casa. Primeiramente parabeniza, pois esteve presente no lançamento da 6ª 

Expocipó, o Giovane e a Marizete, e que possam conduzir a Expocipó com sucesso. Só uma coisa 

que queria dizer, é que achou falta do som ali, do nosso Capão do Cipó. Diz não saber, não pode 

julgar, pois não sabe se foi por tabela de preço, não sabe como conduziram, só que temos excelentes 

profissionais aqui no nosso município. Acha que devem incentivar os nossos daqui, que venha 

proporcionar aos sons daqui, mas não sabe se foi com tabela de preço que eles ganharam. Pede ao 

Executivo que, se pudesse, veja a possibilidade de descer o caminhão do lixo ali nas casinhas 

populares, pois o pessoal ali, realmente passa no asfalto o caminhão, tem que puxar até o asfalto. 

Não sabe se tem que fazer nova licitação, seria na próxima vez, mas que o pessoal pudesse descer o 

lixo, pois agora ainda é inverno, mas no verão, como esses dias o colega Antonio falou aqui, e é 

verdade, vai ser bem complicado. Torce que venha mais dias na semana, também, o caminhão do 

lixo. Solicita mais lâmpadas ali naquela rua das casinhas, se o Executivo puder colocar, agradece. 

Pede ao Executivo que, quando puder, faça uma roçada lá no Posto do Carovi, esse final de semana 

estava para lá e viu que está precisando. Pede ao secretário de Obras que, quando for ao Carovi, 

aquela estrada que vai do Ricardo Dani ali, a população lhe pediu, os moradores do Carovi, se der 

para colocar uns tubos, na descida depois do Ricardo Dani, pois cada vez que chove está “atorando” 

aquela estrada. Hoje a tarde recebeu ligação do senhor Amaro, do Passo do Tibúrcio, pedindo para 

avisar, como toda a população escuta a sessão, que os pais estavam ligando para ele por que ele 

parou de fazer o transporte escolar. Diz que ele pediu para falar a todos os pais que ele saiu dessa 

empresa que ele estava trabalhando, pois, realmente, a Kombi que ele estava não tinha condição, 

pois não davam, não tinha “macaco”, o pneu amanhecia todos os dias furado e não tinha freio na 

Kombi. Então, por isso ele saiu, e não por outros motivos, diz. Fala sobre o acontecimento que deu 
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em Capão do Cipó, desses panfletos, o que diz “achar o fim”. Frisa que a bancada do PMDB é 

totalmente contra envolver famílias nisso aí. Continua falando, e já falou nessa Casa, que são 

pessoas de muito baixo calão para fazer uma barbaridade dessas, pois são famílias que estão 

envolvendo. Pede que tenham muito cuidado e diz achar que é de urgência mesmo ter câmeras no 

Capão do Cipó. Torce que investiguem e “saia a campo” quem seja, para esclarecer para toda a 

população. Diz que, lá no Carovi, falando com os munícipes de lá, eles lhe falaram que ganharam um 

terreno para construir uma capela mortuária. Diz que irão ver com o Executivo se tem a possibilidade 

de fazer isso, pois eles falaram que cada vez que falece uma pessoa tem que ser ali na escola, e, 

muitas vezes, tem aula. Diz ser complicado, e vão ver se tem a possibilidade, ou até mesmo pedir 

uma emenda para que saia uma capela velatória lá no Carovi, pois é uma necessidade. Gostaria de 

falar, não pode deixar, pois a população está os cobrando, lhe ligam cobrando, sobre os processos 

seletivos. Diz não ter nada contra nenhum profissional que está atuando em nosso município, mas 

acha que deveria ter uma transparência nos processos seletivos. Volta no seu tempo de liderança. 

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

Atestado Médico. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM, Líder de Partido, PP: Ressalta que volta a essa tribuna agradecer o pessoal que está lá, que 

seu colega falou na roçada do posto, crê que irão fazer e que já estão no Carovi e já agradece o 

pessoal que esta lá fazendo a roçada, limpeza na estrada de Tupantuba e afirma que acredita que 

essa roçada do posto irão fazer. Volta a reforçar o pedido e que não adianta porque a comunidade 

lhes cobra sobre a estrada do Capão da Batalha e pede que terminem o serviço da estrada da 

Tupantuba. Comenta que segundo o secretário, que o mesmo já falou que esta semana, já estão indo 

para lá, mas diz ter que cobrar porque as comunidades lhes ligam, falam e até, muitas vezes, lhes 

chamam e lhes mostram onde estão os problemas e que tem que falar. Comenta ao seu colega Tiago 

sobre transferências, tem gente que já foi transferido dez vezes em quatro anos, que esse “negócio de 

transferência” é complicado, que não concorda com isso por que o mesmo acha que cada um tem que 

achar o seu lugar e trabalhar, que sabem que na vida pública é mais ou menos assim que está 

funcionando, que funciona. Comenta sobre o Henrique Nascimento que na administração passada foi 

transferido dez vezes, e a dona Débora o mesmo não sabe quantas vezes foi transferida. Então, diz 

ser complicado. Agradece e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra a Mesa. 

VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Ressalta ao seu 

colega “Miro” que voltando a essa Tribuna ser transferido não tem problema de ser transferido para as 

Obras, mas o problema é ser transferido para ficar “no banco”. Comenta ser contra isso e que ser 

transferido faz horas que já estava sendo ameaçado, só estava faltando coragem, e que já falou 

nessa Tribuna que não tem problema quanto a isso, quer trabalhar, pois o mesmo é funcionário da 

Prefeitura com muito orgulho e que sempre que o mesmo for ordenado a fazer qualquer serviço, 

desde que esteja dentro das suas habilidades e condições, o mesmo irá fazer. Comenta a seu colega 

Antonio que esses dias atrás o mesmo falou em relação às pontes do assentamento e que o mesmo 

tinha dito que os engenheiros tinham dado uma revisada e tinham feito um laudo. Pergunta se o 

mesmo teria esse laudo técnico dizendo que as pontes estão em condições, e, se tiver, gostaria que o 
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mesmo apresentasse. Comenta também que alguns munícipes lhe pediram estradas e que vai “dar 

uma mão” ao seu colega “Miro” sobre a estrada que vai à divisa de Tupantuba, que tem um trechinho 

lá que está terrível e espera que resolvam logo. Comenta ao secretário de Obras sobre o motor da 

Volvo que faz sessenta dias que foi tirado e que está lá no galpão a Volvo e pergunta será que foi 

roubado, ou o que houve e qual a finalidade? E se foi roubado, diz que tem que “dar parte”, “dar 

queixa”. Deixa a pergunta aonde está esse motor, pois faz sessenta dias? Deseja uma boa semana a 

todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Deseja uma boa saúde ao presidente, que está 

hospitalizado, e dizer que Deus está com o mesmo e que tudo vai dar certo e irá estar aqui terça que 

vem já dando testemunho de uma boa saúde. Ressalta sobre “perseguição”, nome muito falado aqui 

nessa Casa, e que o mesmo nunca falou e que nunca ficou “no banco”, mas que ficou um ano fora do 

seu trabalho por “perseguição política” também. Afirma, novamente, que ficou um ano fora do 

trabalho, por que lhe “perseguiram” e agora também porque o mesmo foi receber uma casa popular, 

que era um beneficiado, mas diz não saber se é “perseguição”, que não considera como 

“perseguição”, mas sim traição, porque lhe tiraram uma foto e o PMDB entrou com um pedido para lhe 

cassar a sua candidatura. Não considera isso como perseguição, mas acha que toda árvore que “dá 

bom fruto” ela é “cutucada” e aquela que tem “fruto azedo” nunca vai ser “cutucada”. Diz ao colega 

que se considere uma árvore de “bom fruto” e aí o mesmo não vai ficar “no banco”, vai estar 

trabalhando, vai estar produzindo e vai ser bom fruto. Diz ser contra “perseguição”, mas que sofreu 

essa e comenta que nunca tinha falado e que não precisa estar falando, mas que hoje o mesmo teve 

que dizer porque as duas foram PMDB. Deseja uma boa semana a todos e diz voltar terça que vem. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, 

PDT: Ressalta sobre as pontes do assentamento e que estão todas em péssimas condições, e pede 

ao secretário que tome providência o quanto antes para que não cause acidentes. Manda um grande 

abraço ao “Chiquinho” e que não relacionou o nome do mesmo antes, e que o “Paradão Sertanejo” no 

município de Capão do Cipó é um sucesso e deseja ao mesmo que continue fazendo sucesso, que o 

mesmo é um grande locutor. Comenta sobre a capela velatória passa governo, sai governo, inclusive 

o seu governo passado. Reafirma que o mesmo sempre foi o primeiro que levantou sobre essa 

questão aqui na Casa pedindo a “capela velatória” para o Carovi. Então, pede que se empenhem e 

façam porque é uma necessidade e que, realmente, sabem que é uma necessidade imensa, que é a 

metade do município que vai atender, mais ou menos. Comenta também sobre o Meneghini, que 

sabem que tem recursos federais em todas as administrações, mas que têm que ter capacidade para 

buscar esses recursos e o Meneghini, queira ou não queira, soube usar muito bem a força que ele 

tinha como prefeito, com os políticos de Brasília, do governo do estado e trouxe muitas emendas 

federais para o município de Capão do Cipó. Quer ver se esse prefeito tem a mesma capacidade. 

Comenta também sobre picuinhas, brigas, fofocas isso não é e não parte de interesse de legisladores, 

de vereadores, mas ressalta que quando os mesmos são atingidos os mesmos têm que “rebater” 

senão fica a inverdade para o povo. Afirma que isso o mesmo faz sempre e que sempre está 

“rebatendo” aqui. Diz que tem que ter postura e que se não tem postura para assumir o cargo nem se 

candidate, que o tempo passa e que estão contando os dias para tirar esses governos que estão aí, 
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governo de estado, governo federal. E que podem ter certeza que os mesmos estão contando os dias 

para assumir o governo de Capão do Cipó. Deixa o seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa.  VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: 

Parabeniza o Conselho Tutelar pelo excelente evento que as gurias proporcionaram aos jovens, pelos 

palestrantes, e que foi excelente. Fala também que não é contra os grupos da terceira idade, acha 

excelente e que tem que ter, mas fala que domingo tinha um transporte escolar levando e questiona 

que então se leva um grupo tem que levar os dois. Pede que incentive os dois grupos que tem no 

município, porque um grupo não pode e o outro sempre pode. Então, a mesma acha que tem que 

incentivar os dois. Fala que se associa as palavras do seu colega que falou que acha que tem que ter 

mais divulgação, e que por força maior ontem não pode se fazer presente aqui, mas que gostaria 

muito de estar porque é muito importante as escolhas dos delegados, pois da Consulta Popular vem 

dinheiro para o município. Pede desculpas por não poder se fazer presente, mas que ontem não tinha 

como a mesma estar aqui. Acha que a administração pode lhes avisar até para os mesmos 

divulgarem melhor para as pessoas poder participar. Ressalta aos colegas que vê tanto falarem em 

críticas aqui nessa Casa e que acha que crítica vai existir sempre e que os mesmos têm que fazer a 

crítica, mas tentar trazer a solução junto. Pede que imaginem se o Anselmo fosse “dar bolas” para 

críticas na gestão passada, onde o mesmo era chamado nessa tribuna de “nota de três reais”. Então, 

pede, por favor. Deseja uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa à 1ª secretária para fazer uso 

da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Parabeniza o Giovane 

Basso pela presidência da feira, Carlinhos Malheiros, administração municipal, Henrique Nascimento, 

e que foi um sucesso, funcionários que trabalharam ali no CTG no lançamento da 6ª Expo Cipó. 

Comenta que esteve hoje falando com o secretário de Obras do município sobre a estrada lá do Sul 

Brasil, do Entre Rios, também sobre a estrada do seu Roque, lá no Entre Rios, popular “Nenê”, que 

também vai ser arrumada e que estão esperando a liberação de um cascalho para poder fazer esses 

serviços lá no Entre Rios. Comenta também ao seu colega Tiago sobre as pontes do assentamento, 

que o mesmo não falou que tinha um laudo, que falou que tinha sido verificado os trabalhos e que 

está sendo mandado fazer o material para que seja feito os pontilhões dos assentamentos. Reafirma 

que, com certeza, vão ser restabelecidos aqueles trabalhos lá. Quer dizer também sobre a questão 

que o Jairo comentou aqui nessa Casa, que está contando os dias do governo federal, do governo 

estadual e do governo municipal. Comenta ao vereador, pois talvez o mesmo irá concorrer sozinho, 

porque o maior líder do Capão do Cipó perdeu a eleição para o Froner, maior líder. Fala que tem um 

grande respeito ao mesmo e que acredita que se o Froner fizer um bom governo o povo dará mais 

uma reeleição para o prefeito Froner e para o vice Jaques. Comenta que as coisas estão andando, 

que estão com recurso do governo passado e estão administrando esse recurso. Acredita que o 

vereador Jairo esteja ansioso para vencer as eleições, novamente, em Capão do Cipó, em dois mil e 

vinte, para não fazerem nada, como não fizeram no passado. Comenta que não viu nenhuma obra 

nas comunidades do interior, não viu nem a capela mortuária que o querido povo do Carovi pede. Fala 

que tem que levar ao conhecimento do governo Froner e que tem que fazer essa capela mortuária lá 

no Carovi, pois é muito feio, sai Froner e entrar Meneghini, entra PMDB e PP e a capela mortuária fica 
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só em conversa. Reafirma que vão ter que fazer sim essa capela mortuária lá no Carovi, porque é 

uma comunidade que merece e que o mesmo tem tanto respeito e admira a comunidade do Carovi. 

Ressalta então, que é o povo que decide, o povo de Capão do Cipó que sabe quem será os 

administradores. Até terça que vem e deixa o seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra a 

Mesa. O Senhor presidente reassume a Mesa. Após o senhor presidente, em exercício, convida a 1ª 

secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, da Escola Roseli Côrrea, 

para festa junina dia 07 de julho de 2017, das 14h00min às 22h00min. OF. 108/2017, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projetos de Leis 024/2017 e 025/2017. PROJETO DE LEI 024/2017, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2017”. PROJETO DE LEI 025/2017, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder o uso real de bem imóvel de propriedade do Município, 

constituindo-se no lote 03 da Quadra 29, nos termos em que se dispuser está lei – e dá outras 

providências”. OF. 068/2017, da Escola Julio Biasi, informando o valor arrecadado na festa junina, no 

total líquido de R$ 4.757, 42 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos), que serão investidos no telecentro e demais coisas a serem avaliadas pelo corpo docente, 

comunidade escolar e CPM.  Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em 

exercício, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a 

presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente 

em exercício, e a 1ª secretária da Mesa. Capão do Cipó, 04 de julho de 2017. 

 

 

 

 

 


