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ATA N° 28 / 2017 (Ordinária) 
 

Aos 11 (onze) 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 27/2017, da Sessão Ordinária do dia 04/07/2017, que 

foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente, em exercício, comunica a todos que o 

senhor Presidente, vereador Diego Santos do Nascimento, se encontra de atestado médico.  Após o 

senhor presidente, em exercício, chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O Vereador fica com (07) 

sete minutos, pois o vereador Luiz Ozório Gomes Manente lhe cedeu (02) dois minutos do seu 

tempo regimental. Cumprimenta ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes 

que os honram com suas presenças, novamente, em especial os assessores do deputado Bianchini, 

que aqui estão, ao secretário de Meio Ambiente, demais funcionários, secretário de Agricultura. Inicia 

falando sobre, domingo passado, com mais dois colegas, só com a ausência do Tiago Rosado que, 

por motivo de necessidade, não pode comparecer na Cipoense FM. Quer agradecer ao colega 

Serginho, que é o mentor do programa Panorama Rural, dos quais colocaram as ideias, pelo menos 

sua e do “Manjolo”, o que pensa, conforme o que foi pedido, foi entrevistado, responderam. Diz achar 

que a comunidade ficou atenta para ouvi-los e saber, mais ou menos, como está o andamento do 

trabalho aqui na Câmara. Já havia apresentado esses dias, dessa Tribuna, uma indicação para o 

concurso da logomarca do município, e agora documentou, para que chegue até o prefeito. Acha de 

suma importância, pois cada gestor que entra, troca o logotipo dos carros, das máquinas e tudo, e 

isso é oneroso para o município, e se fizer um concurso entre as escolas do município e as empresas, 

teremos uma marca, sempre, e transformá-la em lei. Outra proposição que foi apresentada, da 

demarcação das ruas do nosso município, para os estacionamentos, pois tem caminhões que 

atravessam as ruas estreitas e não tem como passar um trator ou uma máquina mais larga, fica 

impossível, e para os pedestres, correndo grande risco. Pede que, o mais breve possível, o prefeito, 

juntamente com o departamento de trânsito, organize as ruas de nossa cidade, demarcando o espaço 

para caminhões, para carros, estacionamento para motos, e a rua que tiver largura, que faça o 

caminho dos pedestres. Parabeniza toda diretoria da associação de Areias, que começou aquela 

obra, e mais tardar, disse o pedreiro, setenta dias entrega a obra pronta. Diz que aquilo lá é muito 

importante para a comunidade de Areias, inclusive a urna que saiu de lá, por não ter um local para se 

fixar, certamente, depois de confeccionar aquela grande obra, tem certeza que irá voltar a urna, o 

pessoal irá fazer o requerimento para retornar a urna para a localidade. Sua preocupação com a 

administração é o maquinário, e diz “ter pena” do próximo gestor que vir, pois irá ficar “sucateado”. Diz 
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ter presenciado uma máquina sendo carregada, uma patrola, levada para Passo Fundo, sendo que 

aqui estragaram a máquina, dentro da prefeitura. Diz que, de repente, era pouquinha coisa e 

trouxeram alguém que não sabia mexer na máquina e estragaram a máquina.  Frisa que tem que ser 

com pessoas especializadas, agora tiveram que levar para Passo Fundo. Questiona quanto custa 

essa máquina para o povo, é um bem público. Cita que outra patrola, como falou o colega Tiago 

Rosado, sem motor, e onde está o motor. Fala que uma terceira patrola tinha fundido o motor, 

também, mas daí como já tinha duas estragadas, botaram funcionar e está trabalhando normalmente. 

Diz intrigar, pois ela voltou a funcionar, normalmente, e está trabalhando, e alguém do alto escalão do 

governo disse que estava fundido o motor, mas tiveram que botar a funcionar e ela está bem, está 

normal, como sempre teve. Diz ser uma preocupação muito grande. Coloca que, junto com o vereador 

“Manjolo”, entraram com um pedido de informação na Casa, pois não é admissível o nosso prefeito 

deixar de atender a comunidade para fazer benfeitorias para ele próprio, na propriedade dele. Destaca 

que isso aconteceu no sábado, onde caminhões e máquinas estavam trabalhando, puxando pedra o 

dia inteiro, para o açude dele, para a taipa. Fica preocupado mesmo, pois vem pedindo aqui, agora 

mesmo antes de vir, outra pessoa lhe falou sobre as casinhas ali embaixo, que é intransitável as ruas 

deles, e gastaram um dia inteiro trabalhando para o prefeito municipal, máquinas da prefeitura, tudo 

da prefeitura, até os funcionários estavam, “de graça” não foi. Vê que, em meio dia faria todas aquelas 

ruas das casinhas lá embaixo, mas um dia inteiro para o prefeito, é demais. Pede que atendam ao 

povo. Diz que o povo, o pessoal que está os ouvindo, diz terem a obrigação como vereadores, e até 

virou deboche, que está sabendo, de certas autoridades do município, pois os vereadores da 

oposição não fazem nada. Diz que estão dando risada deles, mas, de agora em diante, tudo que tiver 

de errado irão cobrar, vão pedir pedidos de informação aqui, se não ganhar aqui, irão “mais para 

frente”. Querem esclarecimentos disso aí, pois, além disso, quem está pagando os funcionários é a 

prefeitura, é o povo, sai o dinheiro da prefeitura, mas quem está pagando é o povo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): O vereador fica 

com (03) três minutos, pois cedeu (02) dois minutos de seu tempo regimental ao vereador Jairo 

de Lima Charão. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, 

assessores do Bianchini, secretário de Obras, secretário do Meio Ambiente, coordenadores, e demais 

que estarão os ouvindo logo mais, pela 87.9, às vinte e uma horas, grande abraço a todos. Começa 

pedindo serviço, pois têm que pedir, é bom trabalhar. Pede ao secretário de Obras que olhe aquela 

rua, a última rua de sua vila, saindo para o assentamento, que sai do lado do CTG, a rua debaixo, 

está intransitável. Diz ter um bueiro ali que não sabe como não deu carro caindo, pois já está 

aparecendo os bueiros. Acha que o secretário deve ter visto. Diz ter passado ali para ver, está horrível 

e pede que ele faça o reparo ali, com umas cargas de pedra, antes que venha acontecer algum 

problema. Agradece ao Serginho pela oportunidade que os deu, domingo, pois isso é muito 

importante levar o que o povo quer, de verdade, ouvir, levar ideias e também buscar ideias, pois 

muitos têm ideias bem melhores e não teria como colocar, e isso seria muito importante. Sobre o que 

o colega Jairo falou, diz que até o surpreendeu, pois sabem que o vereador vem aqui e fica como 

fofoqueiro, e, na verdade, são cobrados pelo povo. Sobre esse boato que o prefeito usou esses dois 

caminhões e uma carregadeira, e, parece, mais uma retro, se ele tem direito, tudo bem, ninguém irá 
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tirar, se ele estava inscrito, agora se tiver errado, acha que todos os vereadores, sejam oposição ou 

não, têm que cobrar dele. Diz que se está errado, estão começando pelo lado errado já, são novos, 

estão começando, com sete meses, e ficando muita coisa errada, coisa que não deve fazer. Diz que 

não irá aceitar, vai denunciar. Se tiver que denunciar já falou que vai aonde tiver que ir, pois é uma 

coisa infantil, se fizeram isso aí é uma infantilidade que fizeram. Não aceita e vai voltar falar, e, se o 

prefeito fez sem permissão, não sabe, mas que ele chegue, esclareça e pede ao presidente para 

passar isso a eles. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM (PP): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, 

comunidade que os assiste, diretora da escola Chico Mendes, secretários, assessores do deputado 

Bianchi e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Começa sua fala, novamente, reforçando o convite 

para o café colonial, no próximo sábado, na escola Macedo Beltrão, lá do Carovi, a partir das 

dezessete horas, todo o povo está convidado. Convida para reunião do COMDER, que será realizada 

na comunidade do Carovi, na próxima quinta-feira, para o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural escolher um representante daquela comunidade. Cita que estará presente a coordenadora da 

Emater, dona Ângela, e também o secretário de Agricultura. Diz que todo o povo que queira participar, 

está convidado, é muito importante. Não cansa de falar de nossa insegurança, e estão presentes os 

assessores do deputado Bianchini para levar esse pedido, dessa câmara, para que, o mais breve 

possível, consiga mandar, falar com o governador, um meio de mandar policiamento para nossa 

região, pois vimos agora, semana passada, já “visitaram” Jari, onde arrombavam duas agências 

bancárias e uma agência dos Correios. Frisa que isso nos preocupa, está chegando bem no 

“costadinho” de nós a criminalidade, vimos que está reforçado o policiamento lá na capital e nós 

vamos ficando. Agradece a estrada que foi feita para Tupantuba, pena que a estrada que desce para 

Bossoroca foi conseguido fazer só a metade, hoje quebrou a máquina que o colega Jairo falou, 

tiveram que recolher, pois começou, novamente, acender a luz do óleo, e se é para esperar “estourar” 

o motor de uma máquina, hoje eles pararam com o serviço lá. Diz ao coordenador de estradas e ao 

secretário, que sentiu saudades deles lá para olhar a obra, pois não viu nenhuma vez eles visitarem 

lá. Fica aqui, pois acha que o coordenador de estradas tem que acompanhar o serviço, e o secretário 

também, quando puder se fazer presente para olhar. Cita que o trabalho ficou muito bem feito, mas 

estão recebendo para isso, para andar na estrada. Diz ser um pedido que a comunidade faz. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assessoria do 

deputado Bianchini, secretários que se fazem presentes, munícipes que os prestigiam, ouvintes da 

Cipoense, seu boa noite. Primeiramente, pede escusa por não ter comparecido, domingo, no 

programa do Sérgio. Agradece ao convite, por força maior não pode estar presente, e espera ter 

novas oportunidades para isso. Diz ao colega Jairo, sobre a patrola que foi a Passo Fundo, na 

realidade, foi dado duas empresas da região, para fazer o serviço, e nenhuma conseguiu. Diz que foi 

usado um óleo que não é compatível com a máquina, provavelmente irão perder a garantia da 

máquina, e podemos chegar num custo de trinta mil reais em um chicote, por problemas de, inclusive, 

até uma peça foi tirada para ver se funcionava, isso aí por não querer pagar uma autorizada. Diz 

serem detalhes, às vezes cobram muito, que criticam muito, mas são detalhes que não tem como não 
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falar. Outra coisa, diz ao colega Antonio, que há quatro meses falou no galpão da feira, sugestão, e o 

mesmo falou que já estavam tomando providências, e até agora, para mudar a Emater, Agricultura, a 

colega Carini falou, o colega Jairo falou, mas está do mesmo jeito, não foi tomada providência 

nenhuma. Diz ficar chato repetir as mesmas coisas, só que não se tem atitude nenhuma, então, tem 

que cobrar, novamente. Se, realmente, o prefeito trabalhou com o maquinário em sua barragem, acha 

ser um descaso com a população. Diz que essas casas populares vêm “batendo” há muito tempo, 

também, pois chove e não conseguem sair de lá, mas os fiscais já foram lá, e o projeto para cobrar 

IPTU, ano que vem, também já veio para essa Casa. Frisa que o bom senso, primeiro vão atender a 

população e depois em casa, pensa assim. Outra queixa da população é que o pediatra está 

atendendo crianças de até cinco anos. Diz que isso é a primeira vez na história que vê falar, cinco 

anos, se tiver seis anos o pediatra não atende, por causa de excesso de demanda. Diz que se tem 

demanda, vão contratar outro ou vão dar mais horas para esses médicos, e se o salário é pouco, 

mande um projeto para essa Casa, pois acha que nenhum vereador irá se recusar de aumentar o 

salário, é interesse da população ser bem atendida. É isso que espera de uma gestão pública, nada 

mais que isso. Diz ser obrigação atender bem a população. Para encerrar parabeniza ao secretário 

Tiago, de Agricultura, pela criação da “engenhoca” essa, que planta inúmeros produtos. Depois de 

pronta quer vê-la trabalhando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

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

munícipes aqui presentes, secretários, coordenadores. Diz que não é “engenhoca”, é uma plantadeira, 

e que não falou “engenhoca”. Só sabe que repercutiu, e que foi bom por isso. Diz que não irá 

defender o prefeito, vai defender o cidadão Osvaldo Froner, das pedras que foram colocadas na taipa 

do açude dele, que estava querendo romper. Diz serem cinco hectares de terra que já danificou lá, ele 

cedendo pedras para o nosso município, para empedrar as nossas estradas, e nunca foi elogiado 

aqui, pois cinco hectares dá em torno de cento e cinquenta mil reais que já foi investido no município, 

tirando da propriedade dele. Cita que ele tem cedido o maquinário dele para abrir as valas da rede de 

água, pois no governo passado venderam todos os tratores que tinham força para puxar e, hoje, não 

temos trator que puxe a máquina aquela para abrir as valas da rede de água, e ele está cedendo. Diz 

que, talvez, a partir de amanhã, já o maquinário da propriedade dele vai estar, também, puxando 

pedra. Ressalta que ele não irá pagar, pois é um direito dele, estava olhando no estatuto, na Lei 

Orgânica do Município, e ele, como cidadão, tem direito de receber essas horas de máquina, e como 

os outros não pagam, ele também não irá pagar. Cita que ele está fazendo, ajudando, não irá cobrar 

nem diesel, nem nada, para ceder às máquinas dele. Diz que foi feito silagem, foi socado silagem com 

as máquinas dele, também, pois ele cedeu. Diz que não está defendendo o prefeito, está defendendo 

o cidadão Osvaldo Froner. Em visita, semana passada, quinta-feira, nas obras aqui da escola, e na 

creche, com a colega Ionara, visitaram e observaram a quantia que foram mal feita aquelas obras. 

Pede aos vereadores que se preocupem um pouco e vão ali, também, de vez em quando, fazer uma 

visita e ver como está saindo aquelas obras, pois tem pessoas que conhecem, que fazem em casa, e 

ali tem canto de uma área que dá quinze centímetros, mais ou menos, de diferença, e não tem massa 

que irá tapar. Diz que irá ficar feio ali, mas estão em andamento as obras. Gostaria de convidar os 

colegas que, de vez em quando, deem uma cruzada ali, que os que empreitaram ali já ficam com 
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cuidado para não fazerem o serviço mal feito, que depois venha cair na cabeça de uma criança, pois 

ali é uma creche e uma escola, e é um dever de fazer esse tipo de fiscalização. Convida e pede a 

comunidade cipoense que, amanhã, quem tiver lixo no fundo do pátio, pegue, tire para frente das 

casas, pois a Agricultura e as Obras irão se unir para fazer esse trabalho. Frisa que nosso dever é 

limpar nosso pátio e levar para frente os entulhos, que eles irão carregar, pois cidade limpa é cidade 

bonita. 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, os demais colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se 

faz presente, aos ouvintes da 87.9, que estão escutando, representantes do deputado Bianchini que 

estão aqui, a Franciele, suplente de vereadora do Partido Progressista, secretário Tiago, 

coordenadores Jair e seu amigo, popular “Cavalinho”, secretário do Meio Ambiente. Gostaria de frisar 

que estão apenas em sete meses de governo, e que quando uma Gestão é entregue para outra, é 

levada em conta que se leva de dois a três meses para poder se adaptar com os trabalhos da outra 

administração, construindo a nova administração. Diz ter visto nas comunidades, e que as 

comunidades estão entendendo que está sendo feito muito pelo interior. Fala que no dia de amanhã 

haverá esse grande mutirão aqui na cidade. Sobre maquinários, tem problemas sim, mas pergunta 

quem não tem problema? Diz, novamente, que problemas têm sim, então por isso gostaria de dizer 

que não estão em sete meses de governo, e sim estão iniciando um governo, e que três meses são 

para se adaptar no andamento de uma nova administração, orçamento pequeno. Diz que deve ter 

muitas atitudes para fazer esse trabalho, espera-se que o ano que vem o orçamento é um orçamento, 

que se Deus quiser, vai chegar a contento da administração, então está sendo feito um trabalho. 

Agradece a administração municipal, ao secretário, ao prefeito, aos servidores públicos que estão lá 

no Entre Rios, vejam bem senhores e senhoras, a estrada do senhor Sul Brasil, em outros governos 

que passou, e diz que não vai frisar nomes aqui, a água não chegava e ficava um quilômetro da casa 

de uma pessoa com noventa e oito anos de idade, o governo Froner no passado levou a água “na 

porta da casa”, e hoje o senhor Sul Brasil está recebendo uma estrada de primeira qualidade, feita 

pela administração de Osvaldo Froner, que quatro anos atrás não ganhou se quer uma meia carga de 

pedra. Então, está lá o senhor Sul Brasil, feliz, cantando, alegre e sorrindo. Fala que foi colocado o 

cascalho para as pessoas que pediram, a dona Maria da Graça, também está sendo contemplada 

com cascalhos, a Lutiane, o José Brasil, o Áureo também, lá na localidade de Entre Rios, recebendo 

encascalhamento, e de lá está sendo seguido ao Passo dos Brum, fazendo os trechos mais precários, 

no Passo dos Brum, porque são estradas longas lá, e vai vindo até a cidade vendo os problemas mais 

precários, que tem, e vão também até o distrito de Progresso. Também gostaria de agradecer ao 

senhor Carlos Ceolin, pelo carinho que foram recebidos no dia de ontem, lá na sua granja, onde saiu 

com sua pessoa visitar o município, doando pedras, e disse que o que precisarem da granja dele, o 

senhor Carlos Ceolin ajudará. Então, os produtores estão muito felizes com a administração que está 

sendo feita, porque estão trabalhando, apenas precisam ter calma, porque será feito o melhor para o 

povo de Capão do Cipó. Gostaria de dizer aos munícipes de Capão do Cipó que tenham calma, 

colegas vereadores e colegas vereadoras, que o trabalho vai dar continuidade, que vão trabalhar sim, 

o povo merece, e o povo precisa. Esteve nos Assentamentos para dar uma verificada, e diz que 
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ficaram muito boas aquelas estradas, e tem outros problemas para serem resolvidos ainda. Cita que 

tem que fazer no Inhacapetum, e também tem que concluir aquele trabalho que passa lá seu Sinésio. 

Lembra que quem vai para Rincão do Vargas vê que já está feito, tem muitas obras a serem feitas no 

governo Osvaldo Froner, e a comunidade espere e verá que cada vez virá mais obras para o povo 

cipoense. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O Senhor Presidente, em exercício, reassume os 

trabalhos da Mesa.  VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta 

o senhor presidente, colega vereadora, e demais colegas vereadores, secretários, em especial a 

diretora do Chico Mendes, seja bem vinda a essa Casa, ouvintes da 87.9, e os assessores do 

deputado Bianchini. Aproveitando que os assessores estão aqui, mais uma vez, assim como seu 

colega “Miro” falou, é uma necessidade de ter mais brigadianos, está precisando muito, e que possam 

levar ao deputado esse pedido. Diz que os vereadores têm que “sair do papel”, marcar e ir a Porto 

Alegre, porque esse final de semana não tinha nenhum brigadianos de serviço no município, que se 

chegar a acontecer algo teria é que prevenir antes das coisas virem acontecer, está mais que na hora, 

e peçam ao deputado Bianchini para dar força para ver se consegue trazer mais efetivo para cá. 

Também gostaria de pedir ao Executivo que empedrasse, quando for possível, as casinhas populares 

aqui da Osvaldo Aranha, descendo aqui da Praça, porque, realmente, diz ter ido lá, de tarde, onde 

uma senhora pediu ajuda, porque se precisar sair um dia de chuva ou uma ambulância descer ali, 

está muito complicado. Por isso, diz que faz esse pedido. Também agradece ao Serginho pela 

oportunidade que tiveram com os demais vereadores, o Jairo e o “Manjolo”, de se fazer presente, no 

domingo, na entrevista. Seu muito obrigado ao Serginho, por ter dado essa oportunidade. Também 

quer pedir ao Executivo, que é uma necessidade a Capela Andres, tem que dar um jeito de arrumar, 

porque ali está em péssimas condições. Diz que as coisas têm que ser prevenidas, porque agora é 

inverno, chovendo, aquelas telhas estão precisando ser arrumadas e precisando de uma pintura. 

Acredita que não sai tão caro para fazer uma arrumação geral, desde comprar coisas para dentro da 

Capela, tem que ser comprado. Então, por isso fica o pedido ao Executivo, que tome providências em 

relação à Capela Andres, de Capão de Cipó. Fala que se associa as palavras do vereador “Miro”, que 

convidou para o Café Colonial, no próximo sábado, a partir das dezessete horas, no Carovi, lá na 

Escola. Diz ter falado, muitos munícipes lhe ligaram, e que falou e continua falando, como disse no 

programa, e vai continuar cobrando a Praça Municipal, está suja, e foram tirados os bag, porque havia 

falado, mas continua precisando ser limpa, porque a praça é “os olhos” de quem chega no município e 

fica feio até para os vereadores, munícipes, a sujeira da praça. Falou e hoje foi cobrada, e diz ter 

falado no programa e irá continuar pedindo para que seja limpa a Praça, é uma necessidade, os 

banheiros se vêm pessoas de fora e precisam ir ao banheiro tem que estar limpo, tanto a Praça como 

os banheiros. Pede ao secretário de Obras, patrolamento na estrada do Passo da Areia, quando der 

para descer com as patrolas ali, porque os moradores estão pedindo. Fala que iria pedir, mas como 

seus colegas já antecederam e o secretário de Agricultura, o Tiago, já avisou que no dia de amanhã 

terá o “Cidade Ativa”, por isso pede a todos os munícipes da cidade que têm lixo no fundo do pátio, 

que tirem seus lixos. Dirige-se ao Tiago e diz que bom que será limpo, porque há uma necessidade, e 

que espera que ele faça ali na 17 de Abril, aqueles terrenos ali estão precisando. Torce que o tempo 

colabore, para que dê “outra cara” para a cidade. Diz que voltará em seu tempo de liderança. 
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Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Atestado médico. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, a colega vereadora, os colegas vereadores, a diretora do Chico 

Mendes, Leandra, o secretário do Meio Ambiente, Irineu, coordenador de esporte, Luciano, secretário 

da Agricultura, Tiago, os assessores do deputado Bianchini, que sempre estão aqui, levando para ele 

as necessidades daqui, e, através deles, cumprimenta a todos. Iniciará falando sobre a limpeza, já 

que foi explanado aqui pela colega Carini, sobre a limpeza da Praça, essa já é uma preocupação de 

todos já há dias. Diz ter ido conversar com seu Cecito, que é o coordenador dos operários, e ele tinha 

passado que tinha deixado funcionário ali responsável, há duas semanas, pela Praça, o senhor Paulo 

Renato de Souza. Diz que vai falar o nome do funcionário, porque ele “usou” os vereadores em um 

sentido de deboche, que ele fez os retratos das mãos dele com calos, os pés dele que estavam 

inchados. Dirige-se ao senhor Renato e diz que acredita que ele entendeu errado, e que ele subiu nas 

árvores e estava tirando as folhas, porque passou na Praça e viu tudo no chão e continua a mesma 

sujeira, duas semanas. Acha que ele está tirando folha por folha, e que seu Cecito explicou errado 

para ele, porque como funcionário ele deve saber. Diz que citará o “Marcão”, que era sozinho, ele tem 

se queixado que está sozinho, mas se levar para o “trecho”, se ele está com problemas nos pés, já 

deram oportunidade de ficar ali na Praça, porque para ele seria mais leve, do que ir para o “trecho” 

com o pessoal, os operários. Parabeniza ao Tiago também, sobre o dia de amanhã, e fala que já tinha 

pedido nessa Casa a indicação do “Cidade Ativa”, que será com a Secretaria de Agricultura, não sabe 

se os de Obras vão estar presente, mas se possível vão estar junto. Pede a toda a população, os que 

têm entulhos nos fundos de pátio, que vão passar para pegar com o reboque, fala referindo a 

pergunta ao colega Tiago, vão passar pegando entulhos, árvores, se tiverem galhos, se alguém cortou 

algum, eles vão retirar. Reforça também o convite lá do Carovi, do Café Colonial no sábado, que já foi 

convidado pelas pessoas que estiveram aqui. Parabeniza, em nome do coordenador de esporte, as 

equipes sub 11, sub 13, e sub 15, que jogaram, que teve um jogo com a “bola do futuro”, foi muito 

importante eles terem participado. Diz que ficou contente, dirigindo a palavra para o coordenador de 

esportes, Luciano, que sabe que estão contratando um professor para a escolinha, isso faz eles 

ficarem bem incentivados, a gurizada, isso é uma oportunidade para eles, cada vez mais, estar 

jogando e se esforçando, até mesmo na escola. Sobre os maquinários, que “diz que”, porque fala que 

não viu, que esteve lá na residência do senhor prefeito, e diz ter certeza que temos que ser todos 

mais humanos, e o seu Osvaldo Froner não é de agora, ele sempre cedeu maquinários em outras 

administrações, não só na dele, várias vezes cedeu. Então, por isso e, se ele cedeu, que seja feita 

uma troca de serviços. Pergunta se será que precisa ele ir marcar horário, se ele não cobra diesel, 

não cobra os maquinários? Destaca que claro que foi no sábado, mas que fosse outro dia, que tivesse 

mais gente na fila, ele estava precisando, ele cedeu como cedeu pedras para encascalhamento para 

todos. Pede que sejam humanos e vão falar com a pessoa dele. Diz ter certeza que ele tem um bom 

coração, e ele não faz nada por maldade, e que tem certeza que ele está fazendo para administração 

o melhor, como ele reúne os secretários quando tem problemas, ele escuta, ele sempre está tentando 

organizar a administração, para cada dia poderem ser melhores. Diz ter certeza que em seis meses já 

foi feito muito e irão fazer muito mais. Uma boa semana a todos e diz voltar na próxima terça feira. 
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Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, 

Líder de Partido, PP: Não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR TIAGO GERMANO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Voltando a essa tribuna fala sobre as obras da 

escola e pergunta quem é que recebeu essas obras? Quem é que acompanhou? E que acha que tem 

gente que fiscaliza, que tem engenheiro, tem técnicos e deixa a seguinte pergunta: quem é que 

assinou a entrega? Fala que isso deve ter etapas, e que se alguém assinou está errado. Comenta que 

têm que ser tomadas as providências necessárias. Comenta que vê que estamos no sétimo mês e 

que esses discursos o mesmo vê desde o segundo mês. Afirma ao Antonio que crise não tem em 

Capão do Cipó, e que o mesmo lhe desculpe e que não vê “por esse lado”, pois tem setenta e seis 

CCs e que então crise não tem, e pede desculpa, novamente, mas não tem mesmo. Fala então que 

vê e que não entende por que a equipe das Obras não trabalha todos juntos, toda equipe junta, todos 

os caminhões, todas as patrolas, pois tem três turmas trabalhando, que também não entende e que já 

falou isso umas quantas vezes aqui nessa Tribuna, que é uma desorganização total. Comenta que 

falam, mas não adianta, continua o mesmo jeito e que não muda nunca a carruagem. Então, espera e 

torce que melhore, que quem está “pagando a conta” são os munícipes de Capão do Cipó. 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: Quer parabenizar a comunidade de 

Areias, que estão já começando a obra de construção da associação comunitária, e diz aos mesmos 

que façam um uso perfeito daquela obra da associação, que é muito importante lá e que tenham sua 

associação lá no Rincão dos Vargas, tiveram que fechar porque foram seis anos que tiveram com ela 

aberta e nunca receberam um centavo para ajuda. Pede ao presidente aqui, que o mesmo diga para o 

prefeito incentivar essas associações que isso é muito importante para as comunidades. Faz um 

pedido ao Tiago, que se o mesmo pudesse, uma hora, fazer uma cartilha de como funciona a 

administração, os funcionários. Diz ser funcionário público e que o mesmo fala de todos, fala das 

Obras, Agricultura, Saúde, fala que está tudo desorganizado, então seria muito bom e que ficaria 

muito feliz, por que erram e não sabem, e que com uma cartilha, de repente, saberiam como funciona 

e que ficaria muito grato, e que até ajudaria a pagar a cartilha. Ressalta que é isso aí e que volta terça 

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

Bancada, PDT: Comenta ao senhor presidente, direcionado a sua colega Ionara, sobre o seu colega 

Renato na Praça, que a mesma falou que faz duas semanas que está lá, e que os mesmos vêm 

cobrando desde o começo da administração que está sujo, que o pessoal está reclamando dos 

banheiros, de tudo, mas que não é por causa do Renato que a limpeza da Praça está assim. 

Questiona quantos funcionários que tem e assim pede que alguém substitua o Renato então, até o 

mesmo ficar bem da mão, do pé e que coloquem outro para fazer a limpeza e manter a Praça limpa 

para os visitantes. Comenta ao seu colega Dilcione o que vão fazer se os mesmos são fiscalizadores, 

mas que cabe a administração municipal fiscalizar as obras, que os mesmos buscaram e que o seu 

governo trouxe, e que enquanto os mesmos estavam ali à engenheira sempre estava indo na obra. 

Acredita que a engenheira deve estar visitando essa obra e que cabe a administração municipal não 

pagar se não estiver nos padrões que tem que ser, e que ali está o pessoal responsável, que não é os 

mesmos e que os mesmos estão lá para cobrar, mas quem tem que executar e “ficar em cima” 
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mesmo é o pessoal do Executivo. Parabeniza ao mutirão da limpeza e que acha que a iniciativa foi do 

Tiago, pela limpeza da cidade, e pede que ajudem, porque estão sempre tentando melhorar a 

localidade onde moramos. Pergunta aos colegas se os mesmos lembram do ex-prefeito de Santiago, 

Cássio Peixoto, que foi preso e que, se não se engana, o mesmo foi preso porque desviou uma rede 

elétrica que tinha que passar em tal local e passou por dentro do campo dele? Então, imagina se o 

prefeito Froner tem um maquinário para fazer o serviço e vai pegar os da prefeitura, diz que isso “é 

brincadeira”, e fala para o mesmo colocar os maquinários dele fazer o serviço dele. Questiona que 

hoje é o açude, amanhã a estrada... Comenta que no outro governo do mesmo já foi assim, e que “é 

brincadeira” e que o mesmo só se beneficia quando está no governo. Deixa o seu muito obrigado. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, 

PMDB: Pede ao Executivo, se o mesmo pode providenciar, para a escola lá do Carovi, para aquelas 

crianças pequenas, que pertencem ao Julio Biasi, um monitor, para quando as crianças chegarem, e 

que tem que ser professor e que os professores da escola estadual não têm obrigação, que se tiver 

como mandar até um estagiário para lá fazer a chegada e ficar com as crianças na chegada e na hora 

do recreio, que se tiver como providenciar os pais vão ficar felizes e vão agradecer. Comenta a seu 

colega Dilcione que ali os mesmos também têm que fiscalizar, que é obrigação dos mesmos, mas que 

para isso também tem uma engenheira e que ela tem que fiscalizar, e técnicos tem também, e se não 

está sendo conforme tem que ser, não deve pagar. Acha que é a obrigação dos mesmos sim de 

fiscalizar, mas que os mesmos têm pessoas técnicas na área para fiscalizar. Comenta então, que se o 

prefeito fez as terras dele, só quer dizer que façam as casinhas populares, que é uma necessidade 

dentro da cidade, que as casinhas os mesmos veem “batendo” e pedindo que coloquem pedra para 

aquele povo, que as pessoas vão agradecer. Parabeniza a Ariane Gabriela Jardim, pela belíssima 

festa e dirige-se ao seu colega Antonio, que foi no último sábado que teve, e quer parabenizar 

também a Rosane e o seu Rone, os pais dela, e pede que Deus continue abençoando aquela família. 

Deseja uma boa semana, que todos fiquem com Deus e até terça- feira que vem. Agradece e devolve 

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

a seu colega Antonio sobre o Entre Rios e parabeniza aquela comunidade que merece, como o 

mesmo falou, e que se empedrar aquilo lá é bom, mas que se olharem aqui dentro da cidade, como o 

mesmo falou, naquela rua, que já é a segunda vez que é pedido aqui nessa Casa e não foi feito, 

então o mesmo acha que deveria olhar todos e não só um lado. Fala que, com todo o respeito que o 

mesmo tem lá por todos, acha que já andaram umas três vezes lá com as patrolas, mas que tem 

lugares que não chegou ainda. Comenta então que isso seria bom olharem. Comenta que quanto ao 

prefeito, o mesmo não tem nada contra a pessoa, excelente, no caso de ser humano, mas como 

prefeito, chefe do município, se o mesmo errar tem que ser condenado e não adianta querer “tapar o 

sol com a peneira”. Comenta também sobre esse “devagarzinho”, e se irem “devagarzinho”, daqui um 

ano irão parar, e que ano que vem irão administrar a folha de pagamento e aí vai estar tudo do jeito 

que está, e que sabem e que não adianta esconder. Comenta também que pegaram o maquinário do 

jeito que tinha, e em sete meses estar destruído, “pelo amor de Deus”. Ressalta que seria isso e até 

terça que vem. 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 
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JARDIM, Líder de Governo: Quer fazer um pequeno comentário sobre o maquinário que foi até a 

propriedade do seu Osvaldo Froner, e comenta que seu Osvaldo Froner é cidadão de Augusto 

Pestana, e que o mesmo veio para Capão do Cipó e assumiu esse distrito como sua terra natal, tendo 

em vista que muito fez por Capão do Cipó como cidadão, e que fará muito mais como prefeito dessa 

cidade. Fala que seu Osvaldo Froner nunca negou cascalho para outras administrações que 

passaram no governo da prefeitura municipal. Questiona então, que hoje o seu Osvaldo Froner como 

cidadão, munícipe de Capão do Cipó, não tem direito de socorrer uma barragem de sua propriedade, 

por que “os tais vereadores” vêm denunciá-lo. Cita que isso é triste, é lamentável quando veem 

vereadores “desse nível”, e questiona quando foi em outros governos para pedir pedra para o governo 

Froner, cidadão Froner, lá estava o mesmo “de braços abertos”. Comenta que Osvaldo Froner não 

tem maldade com ninguém e que a maldade pode nascer de outras pessoas, mas não do coração do 

senhor Osvaldo Froner. Fala que, como se diz o ditado, vai buscar informações e não irá dar o nome 

aqui hoje, e que muitas pessoas se beneficiaram e “desviaram” recursos de rede de água. Quer dizer 

que Osvaldo Froner somente se beneficia para si próprio, pois aqui no Capão do Cipó teve um 

cidadão que se beneficiou com desvio de água, em sua propriedade, e que o mesmo irá buscar esse 

conhecimento. Pede ao coordenador de água do município, senhor Jair de Oliveira, para que “lhe 

passe isso em suas mãos”, nessa semana ou na semana que vem. Fala aos senhores vereadores 

que os mesmos estão fazendo o melhor e que querem o melhor. Comenta também sobre o quadro de 

funcionários que estão aí trabalhando e estão lá no Entre Rios, são invejáveis, são parceiros, são 

amigos, colaboradores que querem o melhor para Capão do Cipó, e que os mesmos não pensam em 

sigla partidária, mas que aqui nessa tribuna tem vereadores que só querem “defender o seu prato” e 

criticar os outros. Fala que primeiro tem que “olharem para seus pés” para depois, certamente, 

falarem do cidadão Osvaldo Froner, que é autoridade máxima de Capão do Cipó, porque aonde não 

existe promotor, nem delegado de polícia, a maior autoridade do município se chama prefeito 

municipal, ao qual sempre teve respeito. Deixa o seu muito obrigado e até terça que vem. Agradece e 

devolve a palavra a Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da Mesa. Após 

o senhor presidente, em exercício, convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: OF. 014/2017, da Secretaria da Saúde, respondendo ao ofício 053/2017. INDICAÇÃO 

015/2017, dos vereadores Jairo de Lima Charão e Luiz Ozório Gomes Manente, ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 016/2017, dos vereadores Jairo de Lima Charão e Luiz Ozório Gomes Manente, ao 

prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 001/2017, dos vereadores Jairo de Lima Charão e 

Luiz Ozório Gomes Manente, ao prefeito municipal. CONVITE, da Diocese de Uruguaiana, para posse 

do 8º bispo Diocesano, Dom José Mário Scalon Angonese, dia 20 de julho de 2017, às 18h30min, em 

Uruguaiana. 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, 11 de julho de 2017.  

 

 

 


