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ATA N° 32 / 2017 (Ordinária) 
 

Ao 08 (oito) dias do mês de agosto 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 31/2017, da Sessão Ordinária do 
dia 01/07/2017, 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 DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Não fez uso do seu tempo 
regimental de cinco minutos; cedendo seu tempo ao vereador Antonio Chaves Jardim.  
VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador recebeu cinco (5) minutos, do 
vereador Dilcione Silveira de Oliveira. Cumprimenta o senhor presidente, colegas 
vereadores, colegas vereadoras, de antemão agradece ao colega Dilcione pela cedência dos 
cinco minutos. Cumprimenta aos ouvintes da 87.9, que estão os escutando. Inicia fazendo 
dois pedidos, ao qual conversava hoje a tarde com o vice-prefeito e secretário de Obras do 
município, para que seja colocado, lá na residência de seus amigos “Pezudo”, ao qual seu 
amigo “Miro” também está com o pedido pronto, umas cargas de pedras na fossa lá da 
residência deles, no assentamento Nova Esperança, inclusive as pedras estão lá e o 
secretário prometeu que irá encaminhar uma retro escavadeira. Até conversou com o 
secretário de Agricultura, o amigo Tiago, pois é um trabalho em conjunto que essas duas 
secretarias estão fazendo. Hoje, quando vinha pelo Entre Rios, viu que a administração 
Froner e Jaques não trabalham só para o Partido Progressista, trabalham até mesmo pela 
oposição, pois um trabalho pedido pelo colega Tiago, hoje na estrada ali perto do Néri, ficou 
muito bom. Parabeniza a administração e ao colega que solicitou esse pedido. Diz estar 
vendo que a administração não está preocupada com o partido, está preocupada com o 
Capão do Cipó, e é isso que querem da administração municipal, que fez um belíssimo 
trabalho na estrada do amigo Néri. Esteve conversando com o secretário de Obras para que 
seja encascalhado aquele trecho entre a residência do senhor Osvaldo Becker, lá no distrito 
de Progresso, chegado até a estrada que vai a Capela São Luiz. Portanto, o secretário lhe 
prometeu que irão dar continuidade desse trabalho. Foram até uma “certa altura” e depois 
tiveram que “socorrer” outros trechos. Diz ter convite para todos os produtores do município 
para participarem do manifesto que acontecerá amanhã, dia nove, a partir das oito e trinta 
horas, na 377, em frente a Cooperativa Três Tentos. Explica que o protesta é contra o 
aumento de combustível e o Fundo Rural. Está convidando os produtores, em nome da 
administração municipal, em nome do Executivo, para que compareçam amanhã para esse 
manifesto contra o governo, pois a coisa está muito difícil, e por incrível que pareça, acredita 
que poderá chegar o manifesto as mãos de algum ministro, não do presidente. Na terça-feira 
que passou prometeu e foi até as secretarias competentes do município, em busca de 
informações sobre que tinham perdido recurso, e nenhum secretário, nem o Executivo, nem o 
vice-prefeito, lhe demonstraram que tinham perdido recursos de projetos. Cita que eles lhe 
passaram que os projetos não quer dizer que irão vir, mas estão encaminhados nos 
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Ministérios, lá em Brasília. Diz que a secretária lhe passou que tem projeto de pavimentação 
na via de acesso a cidade, no Ministério da Integração Nacional, está protocolado e tem em 
mãos, construção de uma ponte dentro do município de Capão do Cipó, também está 
protocolado no Ministério de Integração Nacional, em Brasília, assim como construção de 
outra ponte de concreto, também para o município de Capão do Cipó, diz a localidade a qual 
não irá ler, só lerá o contexto, mas que também é no Ministério de Integração Nacional. Cita 
que também tem projeto para aquisição de uma retro escavadeira hidráulica, no Ministério da 
Integração Nacional, já protocolado em Brasília. Ressalta que isso em torno de sete meses, 
pois irão para oito meses. Também diz ter para recuperação de estradas vicinais, protocolado 
no Ministério da Reforma Agrária, projeto esse que esteve junto com o prefeito Froner e está 
perto de ser liberado esse recurso, se Deus quiser irão conseguir fazer esses trechos no 
município. Cita projeto para aquisição de uma retro escavadeira, protocolado na Secretaria de 
Colonização e Reforma Agrária, em Brasília e aquisição de um caminhão, com prancha, no 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Diz que esses são projetos que estão 
protocolados, e não irá dizer que já chegou, pode ser liberado daqui um ano, daqui um mês, 
dois meses, ou amanhã mesmo, pois ninguém sabe nada, mas assim que forem 
encaminhados esses projetos, que já estão lá, e que sejam liberados, certamente o município 
terá uma contrapartida para fazer o que é de melhor para Capão do Cipó. Cita projeto de 
aquisição de uma moto niveladora no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
projeto de aquisição de um trator para os pequenos trabalhadores do município, no Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com todos os equipamentos. Cita projeto de 
aquisição de um ônibus de trinta e um lugares, no Ministério de Desenvolvimento Social, que 
faz muita falta para a terceira idade, ao longo dos anos, entra governo e sai governo e temos 
que valorizar a nossa terceira idade, queira Deus que possamos também participar desse 
grupo maravilhoso, que é a terceira idade, que faz essas festas maravilhosas aqui no 
município. Fala de projeto para construção de um centro público de convivência, também 
protocolado no Ministério de Desenvolvimento Social. Também diz ter projeto para 
construção de prédio para abrigo do CRAS, no Ministério do Desenvolvimento Social. Outro 
projeto que cita é aquisição de uma van, sem adaptação, no Ministério do Desenvolvimento 
Social, lá em Brasília, e junto a Secretaria do Estado, aqui em Porto Alegre, foi protocolado o 
pedido de dois carros para a Secretaria de Agricultura do município, sendo em vista que o 
secretário Ernani Polo está fazendo o possível para que encaminhe o mais breve possível 
esses veículos, que tem a disposição lá dento do pátio do governo do estado. Destaca que 
isso tem, pois estiveram lá. Diz que isso é igual ter um carro de melhor para a Brigada Militar. 
Diz ter tantos carros lá no estado, que para eles não serve, por que é na grande capital, mas 
são carros praticamente novos que estão lá. Destaca que já pedido e está assinado pelo 
secretário de Obras daqui, pelo senhor Jair de Oliveira coordenador, prefeito municipal e 
também o Tiago Olímpio Tisott secretário de Agricultura do município. Diz serem esses os 
pedidos, os projetos que o governo Osvaldo Froner e Jaques têm feito no município e estão 
protocolados, queira Deus que imediatamente seja algum deles encaminhado para o 
município, para que possam fazer, cada dia que passa, o melhor. Faz pequeno relato para 
agradecer a presença da colega Ionara, que esteve domingo no décimo terceiro Dia do 
Vizinho, na localidade de Entre Rios. Agradece a Ionara pela gentileza de estar lá, ajudou 
muito. Agradece a sua comunidade de Entre Rios, aos produtores rurais, aos colaboradores, 
como sempre colaborando, a comunidade participando, pessoas aqui de Capão do Cipó 
estavam lá com os vizinhos, participando, muitas brincadeiras, o Joacir dos Teclados fez a 
animação pela parte da tarde. Parabeniza ao Joacir a Aline pelo belíssimo trabalho que vêm 
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fazendo. Parabeniza as cozinheiras, aos assadores, aos garçons, a todos que trabalharam 
em torno de quinze dias para que a festa fosse feita a contento. Explica que tinham lá mais 
de vinte tipos de comida, mais de vinte e oito tipos de doces, foi uma festa maravilhosa, em 
parceria com a comunidade e os vizinhos. Seu muito obrigado a comunidade de Entre Rios, 
que está de parabéns, aconteceu e ficou protocolado lá o décimo quarto Dia do Vizinho, já 
com imensas coisas ganhadas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 
JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Cumprimenta ao senhor presidente, colegas 
vereadora, colegas vereadores, funcionários dessa Casa, secretários, ouvintes da 87.9, seu 
boa noite a todos. Parabeniza o seu Arcioni, pela passagem do seu aniversário e que Deus 
continue o abençoando, com muita saúde. Não podia deixar de falar sobre esse fato triste 
que aconteceu no município, com o seu Beroni. Acha que é lamentável um fato desses vir, de 
novo, acontecer em Capão do Cipó, mas, graças a Deus, seu Beroni está se recuperando, 
hoje entrou em contato com a família, já está no quarto e, se Deus quiser, irá superar. Diz ser 
uma pena que na Consulta Popular, se for pensar, tinha que ter sido a segurança em primeiro 
lugar, não que a agricultura não seja importante, é importante, mas estamos precisando e 
estamos cobrando. Diz que sexta-feira quer convidar toda comunidade, que se façam 
presentes, aqui na câmara, que o Executivo tomou essa decisão, juntamente com os 
vereadores, que venham participar, pois é muito importante a comunidade estar aqui, com os 
representantes que irão estar aqui, da Brigada Militar, da Polícia Civil, para que pressione, 
pois, realmente, precisamos de segurança em Capão do Cipó. Fala sobre os vereadores, o 
papel do vereador. Fica um pouco triste quando vê certos comentários na internet, que vão ali 
e dizem que vereador não faz projeto, não faz nada. Diz ter sido eleita, juntamente com todos 
os seus colegas, os nove que estão aqui, se chegaram até aqui, foi por que o povo os 
colocou aqui, e são um órgão fiscalizador, não tem como fazer projeto que gere despesa no 
município. Mas quem quiser se informar com os assessores do deputado, ao qual pediu, do 
seu partido, as emendas para o município e que, se Deus quiser, a partir de outubro estarão 
chegando aqui, pode se informar. Destaca que tem projetos que serão feitos, como do 
vereador-mirim, que vão entrar, se Deus quiser, a partir de outubro. Diz achar bom que tenha 
pessoas que os criticam, independente do seu partido, mas tem que “dar a cara a tapa” para 
uma eleição de vereador ou de prefeito. Diz que terão “horrores” de candidatos nas próximas, 
falta três anos, mas acha que tem que ter mesmo, pois é democracia. Fica olhando os 
comentários, chateia um pouco, mas “que nada”, estão aqui, irão trabalhar e tentar fazer o 
melhor, pois a crítica vem para deixá-los mais forte, é o que pensa. Pede que o Executivo, se 
pudesse, arrumar aquela parada em frente à Brigada Militar, faz dias que aquela parada está 
caída, e se fosse possível, arrumar. Pede lâmpadas em frente da capela Andres, está 
precisando, faz dias que está sem e os guris que estudam, que vão para a faculdade, é 
complicado, os jovens ficam na escuridão esperando na volta, ali naquela quadra, e a 
administração coloque aquela lâmpada. Pede desculpas a comunidade de Entre Rios, pois 
não pode se fazer presente na festa, nem na Chico Mendes, pois estava com a família que 
fazia tempo que não vinha e vieram ver seu pai. Pede, realmente, desculpas por não se fazer 
presente. Parabeniza todos os organizadores da festa, do jantar beneficente do Tiaguinho, 
estava muito bom. Acredita que deu para tirar a despesa para o Tiaguinho, pois ele é 
merecedor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos 
da Mesa ao vice-presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 
NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o presidente em exercício, Mesa Diretora, colegas, 
secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente, Luciano nosso coordenador de 
Cultura, Desporto e Turismo, demais pessoas que se encontram no Plenário, seu boa noite a 
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todos. Hoje, pela parte da manhã, com demais componentes que fazem parte da tradição 
gaúcha, do nosso município, o patrão do CTG, o amigo Luciano, que é o nosso coordenador, 
secretária de Educação, prefeito, juntamente com o amigo Aldemir Pinto, sentaram para 
discutir sobre a Chama Crioula do município, então esse ano vão buscar e pegar nossa 
Chama Crioula até nossa cidade, de Manoel Viana à Capão do Cipó. Então, ficou certo, 
nosso coordenador vai ser o senhor Aldemir, filho do nosso amigo que sempre foi um 
batalhador, o Aldemir que sempre foi um “cara” batalhador por nossa tradição no nosso 
município. Acha que não poderia de deixar de trazerem o nosso coordenador, o filho dele até 
em homenagem que vão fazer, no dia dezenove, na sessão solene, a homenagem ao seu 
Valdemir Pinto. Então, em conjunto com a administração, junto com a parceria dos amigos e 
do CTG, não poderia de deixar de convidar nosso amigo Aldemir, para buscar nossa Chama, 
mais uma vez lá em Manoel Viana, juntamente com nosso nome, do nosso CTG, em nome 
do nosso município. Também quer, em nome dessa Casa, parabenizar o “Miro”, o Dilcione, 
colega Tiago, Paulo Genro, Antônio, Jairo, “Manjolo”, o Tiago secretário, Alcindo, o nosso 
secretário do Meio Ambiente, o “Maurinho”, e aproveita a oportunidade em nome do seu pai 
Paulo Nascimento, parabenizar a todos os pais pelo seu dia, que é no dia doze de agosto, em 
comemoração desse dia tão importante que é o dia dos pais.  Deixa um abraço, de coração, 
um beijo em cada pai. Ressalta que pai é o “braço direito” de uma família, juntamente com 
sua esposa, então deixa esse registro que é no dia doze, o dia dos pais. Então, novamente, 
deixa um abraço, desse vereador, desse presidente, que sempre está junto com a 
comunidade de Capão do Cipó e sempre está defendendo a nossa comunidade. Também, 
nessa sexta-feira, terá uma reunião importante, aqui nessa Casa, às dez e meia, aqui, que é 
para tratar assunto da nossa segurança, do nosso município. Mais uma vez batalhando, e 
buscando alguma forma para conseguir mais segurança, para o nosso município. Então, 
convida toda a comunidade cipoense, os colegas vereadores, as colegas, para sexta, as dez 
e meia, aqui nessa Casa, uma grande reunião. Conta com nosso “chefão” maior que é o 
senhor Charles Dias Nascimento, que é nosso comandante da Brigada Militar, juntamente 
com seu major Noé Jesus da Costa, que realmente vão discutir com a comunidade, e ver a 
possibilidade de batalharem em busca de segurança, novamente, para o município. Também, 
amanhã, é um dia importante, que será a eleição, ali da escola Julio Biasi, para o CPM. 
Então, temos um pai que se colocou a disposição, juntamente com a equipe, para fazer uma 
chapa, para concorrer à presidência do CPM. Então, Vanderlei, que ficou como presidente, 
Vanderlei Floriano da Silva, que é o presidente, o vice-presidente o Éder Leandro da Silva, 
primeiro secretário Mari Leda Chagas, segundo secretário Fabiana Santoni de Paula e 
primeiro tesoureiro Marta Gindri, segundo tesoureiro Marcelo Fernandes de Souza, e 
conselho fiscal, ficou Elizandro do Carmo Cortes e Jair Kappann dos Santos. Então convida a 
todos os pais que, realmente, deposite seu voto de confiança ao Vanderlei e toda sua equipe, 
que vão trabalhar em benefício da escola, juntamente com os pais e funcionários da escola 
Julio Biasi. Então, desde já fica o agradecimento, por ter essas pessoas que, realmente, 
querem trabalhar para sua escola, para o seu município e mostrar o seu trabalho, para nossa 
escola e município. Seria isso, seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 
Senhor Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 
NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta senhor presidente, a colega vereadora, aos 
colegas vereadores e os demais aqui presentes. Começa falando sobre as paradas que a 
colega Carini falou, também recebeu ligação, e foi conferir aquela parada, nem tinha visto que 
tinha, um carro tinha “pechado” na parada, e o secretário ficou de providenciar, juntamente 
com a lâmpada, lá da capela. Ao colega Jairo, diz que tinha que falar com o senhor hoje, 
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sobre as suas palavras do outro dia. Ressalta, que ainda bem que foram suas palavras e não 
foram as palavras do prefeito Froner, porque quem conhece o prefeito Froner sabe que 
jamais ele falaria, conforme o senhor falou. Diz que ele falou sim que estava preocupado com 
o dinheiro público, preocupado de não ficar, de repente, prédios sem serem usados, como 
está o moinho lá, que o colega mesmo sabe, ou, o colega não foi lá ver, e se, o mesmo vai 
ver. Agora, graças a Deus, diz que colocaram uma família, que estava necessitada, habitar lá. 
Mas, tem certeza que as pessoas que ouviram, para si isso é uma mágoa política, diz ao 
colega. Destaca que o colega poderia até ir atrás de coisas para o nosso município, atrás de 
projetos, até para ampliar, dar ideias para ampliar nosso posto, já que tem bastante gente, 
pois sabe que estamos, ali no posto, tem duas enfermeiras, se nós colocar lá, vai ficar. 
Comenta que o prefeito não falou nada disso, como o colega falou, que jamais faria o posto 
de saúde. Afirma que o prefeito não falou. Comenta que conversou com as outras, até com a 
colega Carini, não foi com essas que o colega entendeu. Acha que para o colega tem que 
“desenhar”, tem coisas que tem que “desenhar”. Infelizmente têm que “desenhar”. Quer 
parabenizar a comunidade do Entre Rios, em nome do Antônio, presidente da festa do 
vizinho, foi um sucesso. Parabeniza e diz que todos os eventos que lá realizaram, sempre sai 
um sucesso. Parabeniza as cozinheiras, comenta que o almoço estava uma delícia, a 
sobremesa era mais do que almoço, porque encheu a mesa e ainda faltou espaço, cita o 
colega Antônio novamente. Sobre o baile a tarde, as brincadeiras, com muitos prêmios, ainda 
bem que várias pessoas participaram, da festa do vizinho, parabéns mesmo, diz ao colega 
Antônio. Em nome do Lions Club de Capão do Cipó, do CTG General Gumercindo Saraiva e 
a Igreja Pentecostal Avivamento da Última Hora, quer agradecer quem compareceu e 
colaborou ao jantar-bingo em auxílio ao “Tiaguinho”, que se encontra em tratamento de saúde 
e ressalta que pediram para informar quanto foi arrecadado, o valor foi de três mil quinhentos 
e cinquenta e oito reais, líquido, que será repassado a família para ajudar no custeio do 
tratamento. Tem certeza que todos vão continuar ajudando, através de orações, para 
restaurar a saúde do “Tiaguinho”. Já aproveitando, o Lions e o CTG estão também 
organizando outro jantar ou almoço beneficente, diz ao colega Tiago, que é para o seu 
Antônio, o “Tonho”, que trabalhava com o seu Odilon, o qual também está passando por 
enfermidades. Tem certeza que podemos contar com todos, com ajuda para realizarmos 
juntos, com sucesso, mais esse almoço beneficente, ou jantar, citando que não está definindo 
se vai ser jantar ou almoço. Ressalta que vai ser em breve, não sabendo se vai ser nesse 
final de semana, mas podendo ser no outro já será feito esse almoço ou jantar beneficente. 
Ao secretário de obras também, por uns pedidos que fez, quer agradecê-lo. Convida para a 
reunião da segurança, convida toda a comunidade, estão preocupados sim, então vamos vir, 
vamos tentar achar uma forma imediata, para segurança do nosso município. Sabem que não 
é só aqui que estão passando, mas tem coisas, como aconteceu, essa violência com seu 
Beroni, então vamos vir participar dessa reunião. Quer fazer o convite também, que 
participem do almoço-dançante do dia dos pais, um projeto do Sicredi, reforma do salão da 
igreja católica, que é no CTG General Gumercindo Saraiva, dia treze de agosto, valor do 
almoço quinze reais, favor trazer pratos e talheres, haverá sorteio de brindes aos pais 
presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 
(PDT): Recebeu um (1) minuto do vereador Tiago Germano Cazarteli Rosado, e três(3) 
minutos do vereador Luis Ozório Gomes Manente, totalizando nove(9) minutos do seu 
tempo regimental. Boa noite senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, 
secretários e munícipes que honram com suas presenças, e a todos os ouvintes da Cipoense 
FM. Diz que iniciará homenageando os pais, que domingo próximo é o dia dos pais, feliz são 
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aqueles que têm pai, e também dos pais que tem os filhos, porque os pais são o exemplo 
para eles, então, fica um grande abraço a todos os pais Cipoenses. Da Consulta Popular a 
única coisa a falar é que realmente depois desse fato ocorrido, o que se pode falar é que 
depois desse fato ocorrido é que poderiam ter votado na segurança, foi votado na agricultura 
a pedido da demanda maior, que tinha mas dizer assim que o executivo tinha que se dedicar 
mais, nas questões de busca de recursos porque na verdade só teve seiscentos e poucos 
votos, sendo que no ano passado, foi colocado mil e quatrocentos votos, na Consulta 
Popular, então se vier alguma coisa para Capão do Cipó, através da Consulta Popular vocês 
sabem que será mínima coisa, pois precisava de ter mais votos. Agradece a todos que 
participaram da promoção do Tiaguinho que foi um sucesso são pessoas que merecem que 
precisam e sendo para ajudar alguém que necessitado acha que logo mais, terá ser feito 
outra promoção para senhor que ta passando por serias dificuldades também, diz que esse é 
o dinheiro mais bem empregado que esta sendo colocado, ou seja doando para a 
comunidade que é em beneficio de ajudar alguém. Segurança essa palavra, é algo que já 
esta sendo perdido a paciência ate de ver os fatos que vem acontecendo, imagine se o seu 
Beroni não fosse encontrado, porque ele não podia se mover não conseguia falar, tava 
escondido pelo que se sabe em um matagal, não seria um outro caso parecido com aquele 
do ex colega, em oito meses é brincadeira, aí diz que luta mas que só não consegue fazer 
nada, cadê as câmeras de segurança, se tivesse quatro câmeras aqui focando para tudo que 
é lado aqui no centro da cidade, certamente veria o acontecido no sábado ou no domingo 
cedo, não se esperava ate de tarde para descobrir, diz que acha que o executivo está 
brincando porque quando foi falado a um tempo atrás das câmeras já estava colocando 
parecia, no outro mês em trinta dias estavam câmeras aí e ate agora nada. Fala que quer 
falar aqui também, diz é brincadeira mas que perde a paciência as vezes e tem que falar, 
colega Antonio na sessão passada parece que até que, diz que quer parabenizar colega 
“Manjolo”, que é de seu Partido, entro mesmo com vontade de fazer projetos como também 
diz que também sempre teve vontade de fazer, e apresentou desses três mandatos seus, 
diversos projetos fez diversas indicações e até hoje só saiu nome Parque de Amândio de 
Alcântara, nomes de ruas, que sua pessoa apresentou, alguma coisinha porque pediu para 
prefeito como asfalto do bairro Santo Antonio, Academia Popular, e no mais ajuda as pessoas 
quando batem em sua porta, levar pessoa em algum lugar, ajuda com medicamento, é o que 
na verdade um vereador tem mais força para fazer, é de seus próprios recursos, quando são 
procurado porque executivo pode dizer aqui, que apresentou projetos bons, juntamente com 
Meneghini, que disse coloca lá, que depois de passar lá aqui será executado, e não foi feito 
como de fato, e até mesmo diz que dirá ao colega Antonio que como disse que não é 
humano, como não colega, colega tinha dito porque não apresenta projeto diz apresentou 
sim, e quer colocar aqui algumas das coisas que apresentou colega Antonio, jamais um 
vereador não vai querer fazer as coisas depende da boa vontade do executivo, para construir 
Capelas, no cemitério que precisa todo dia ta falecendo alguém que necessita e tem ser 
construída imediatamente porque não tem pronta, o que custa para município isso aí, poucas 
coisas mas já apresentou sim, deve estar engavetada lá, não nesse governo mas de outros, 
anteriores quando o próprio Osvaldo Froner já foi prefeito já foi apresentado, no bairro Santo 
Antonio já foi mencionado o que tentou fazer o asfalto lá através do Meneghini lá, graças a 
Deus ele trouxe a emenda, colocou lá, através de sua pessoa como vereador, o nome do 
Parque de Exposições Amândio de Alcântara, passou nessa Casa, de sua autoria um projeto 
que hoje é necessidade para todos, a Tarifa associada à água, diz estar encaminhando de 
novo a essa Casa  o mesmo projeto, de Sugestão porque isso já é uma necessidade e 
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porque não fazem, na escola com a ajuda da Franciela que é filha do  saudoso Alacir junto 
com ela, quando estava trabalhando na Secretaria da Agricultura, onde secretário era seu 
Alacir, disse vereador bota projeto lá na Câmara para recolhermos água da chuva lá na 
escola, as cisternas, assim fez colocou o projeto aqui e passou foi feito porque a direção fez e 
não porque o executivo mandou, projeto das casas funcionais, passou nessa Câmara, os 
colegas estão todos de parabéns porque entenderam a importância que era, hoje estão ai as 
conseqüências da violência está aí e continua, e é coisinha mínima, onde da para dizer que 
não se gasta nada de recursos um pouquinho da Câmara outro do executivo, e tava feita as 
casas. Também diz ter feito projeto para festa do Colono e Motorista, que é uma coisa inédita 
na região atrairia toda a região para Capão do Cipó, cada ano em uma localidade, quando foi 
Secretario de Assistência, está aí pessoal que era de sua época que trabalhou com sua 
pessoa, conseguiram trazer o CRAS para Capão do Cipó, e é também uma conquista inédita 
o CRAS, mas recursos para as famílias, crianças, quando foi Secretario de Agricultura e 
refere se ao colega Tiago, e diz que fica triste por isso, porque conseguiram implantar cinco 
pomares de pêssego, diz que hoje não sabe se tem três ou cinco, todo ano tinha se investido 
mais nesses recursos de criar cada ano dois ou três pomares a mais, é uma judiaria porque 
quem  tem os pomares sabe, tem tantas coisas nome de rua não se fala, porque isso aí, os 
caras dão risadas quando vereador disse que aprovou um projeto de nome de rua na 
Câmara, mas principal de tudo isso é que sua pessoa e acredite todos vocês, estarei sempre 
a disposição do povo para defendê-lo, e a classe mais humilde que tem ser defendida é o 
povão é a pessoa que mais precisa. Diz que gostaria de perguntar ao colega Antonio aqui, 
que ele explique a todos Cipoenses, diz estar na terceira Legislação, e diz que olhou aqui 
antes e viu que no próximo quadro a ser colocado fim do ano, no final do mandato da 
legislatura, ele vai aparecer no outro quadro, três mandatos colega vereador, e pergunta e o 
senhor apresentou ate dia hoje nessa Casa, hoje o senhor ta no governo ai diz que sua 
pessoa critica, não apenas cobra as coisas, então gostaria que senhor explicasse e dissesse 
para povo e para comunidade o que senhor trouxe de beneficio para o povo, e que ta 
rendendo para a comunidade ate hoje, invés de vir dizer que vereador não faz nada, e outra 
coisa “Manjolo”, comenta o seguinte, que esse projeto ai das mudas é muito bom, de 
eucalipto, é ótimo e diz que quer se associar a esse teu projeto e se precisar ajudar com 
alguma coisa diz que ajuda , mesmo não tendo muito recurso, porque do executivo duvida 
que saia Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES 
MANENTE (PDT): O vereador ficou com dois (2) minutos, pois cedeu três (3) minutos 
de seu tempo regimental, ao vereador Jairo de Lima Charão. Boa noite senhor 
Presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários, coordenadores e demais públicos 
aqui presente, seu boa noite a todos. Diz que quer começar agradecendo a todos o pessoal 
que tiveram no seu bar, no sábado que numa brincadeira que juntou bastante gente, pois foi 
varias comunidades que participaram, diz que quer agradecer ao Entre Rios, comunidade dos 
Assentamentos, da cidade também tinha bastante gente, judiaria que venho acontecer aquele 
fato depois, que quem fez aquilo ali ninguém na vida iria esperar, mas uma vez veio um de 
fora e faz isso aí, ainda bem que a policia agiu rápido o próprio pai dele foi em sua casa, onde 
estava lá, naquela hora desde de tarde e agiram rápido, o pai dele foi contra ele, entregou 
para policia, então aquilo ali foi coisa muito boa, quando se imaginava que um guri calmo e 
tranqüilo com vinte anos iria fazer uma barbaridade daquela, inda mais em um ser humano 
que nem seu Beroni, qualquer um pode acontecer mas ninguém merece o que o rapaz fez, 
saiu junto com ele em torno de uma e meia da madrugada, tomando junto com ele toda a 
tarde amigo como eram desde o dia que estão aí, todos os dias estavam junto, no bar do 
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Sérgio e outros bares sempre estavam junto. Diz que voltará em seu tempo de liderança. 
Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 
BRUM (PP): Cumprimenta Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade os 
secretários, aos ouvintes da 87.9 FM,  seu boa noite a todos. Diz que quer também aqui 
convidar para festa de mais um jantar na Escola Macedo Beltrão no sábado em homenagem 
aos pais, então toda a comunidade está convidada sábado a noite dia doze, na Escola 
Macedo Beltrão, cardápio carreteiro, ensopado feijoada, valor parece que é doze reais, toda a 
comunidade está convidada. Diz que gostaria de parabenizar os organizadores da Escola 
Chico Mendes, pela belíssima janta que foi no ultimo sábado lá, então parabéns aquela 
comunidade, porque hoje a pessoa se dedicar ao CPM, Conselho Escolar e assumir uma 
escola, da muito trabalho, para organizar promoções. Pede escusa ao colega Antonio porque 
não pode participar da festa do vizinho lá no Entre Rios, mas fica para uma próxima 
oportunidade, também como colega Antonio falou aqui também quer reforçar esse pedido 
para pessoal do Assentamento dos “pesão” lá para uma colocação de pedras para poço 
negro, já foi colocado uma carga de pedra, ficaram de voltar lá e ate hoje não voltaram para 
concluir o serviço, então colega já mencionou que aqui que vão ir, então parabéns. Também 
diz que hoje quer trazer um assunto que é de importância para comunidade de Capão do 
Cipó, diz que irá falar sobre os médicos, fala que é contra esse tipo de atendimento que tem 
ter ficha marcada, tantas fichas para medico poder atender, os médicos são pagos e 
contratados para vinte horas, então terá que trabalhar vinte horas, o dentista é contratado 
para vinte horas, então terá que trabalhar às vinte horas, e não atender somente as seis 
fichas, oito fichas, dez fichas, então que a administração tome atitude porque é muito brabo 
um ser humano, quando menos espera precisar e ligar para o Posto de Saúde e não ter mais 
fichas, liga tem esperar plantão e ambulância tem levar em Santiago, se for para atender seis 
fichas, o município tem que contratar dez medico para poder dar assistência, para toda a 
população, porque não dá o medico vem ali e ganha bastante, um bom dinheiro e vem e quer 
atender seis fichas, ou oito fichas, diz numero de fichas “x”, para eles atenderem, acredita 
que assim não dá, eles estão lá para trabalhar a manhã inteira tem que trabalhar. Também 
diz que quer falar aqui, que dia de hoje falando com seu Carlinhos Malheiros ali na prefeitura 
sobre esse manifesto, que terá dia de amanhã, na 377, acha que ta na hora, já disse nesta 
Tribuna e volta a dizer ta na hora do povo mostrar que tem voz, e tem vez, porque tem se 
manifestar contra essa política, porque é uma vergonha os governos passar ileso de um rolo 
que fizeram da falcatrua que fizeram contra o povo, pagar milhões para deputados para irem 
lá votar a favor, poucos dias se viu na TV, os colegas aqui diziam que o PMDB, Gaucho era 
contra o governo agora foi visto toda a Bancada do PMDB, votar a favor para aquele 
processo fosse arquivado, então é lamentável que seu Partido dois deputados também 
votaram a favor de ladrão de corruptos e aqui depois em época de eleição pegar esses 
mesmos deputados e votar neles, então acha que ta na hora de se manifestar porque veja 
quantos milhões ocorreu lá em Brasília, para deputados votarem a favor de Michel Temer, 
para sua pessoa nem precisava ter tirado a Dilma de lá, porque se é para tirar um ladrão e 
deixar outro não resolve nada, porque ta lamentável a situação de cada dia mais o país o 
estado, não tem segurança, não tem mais nada os professores recebendo parcelado, os 
governos não tem mais dinheiro, mas para dar para deputados votarem para absolver tem 
milhões. Seu muito obrigado, diz voltar em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 
palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): O 
vereador ficou com quatro (4) minutos de seu tempo regimental, pois cedeu um minuto 
ao vereador Jairo de Lima Charão. Senhor Presidente, e demais colegas vereadores, 
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vereadoras munícipes que se fazem presente, funcionários dessa Casa, ouvintes da 
Cipoense, seu boa noite a todos. Primeiramente queria que executivo, visse tem bastante 
cargos de CCs, que fizessem o emplacamento dentro do município, pessoal ganha dinheiro 
do município, sustentam suas casas, e até concursado que façam uma campanha para 
emplacar seu carros aqui no município, se tiram dinheiro daqui que pelo menos contribuam 
aqui, é mínimo possível que podem fazer contribuir dar retorno para os cofres do município. 
Diz que quer fazer um pedido para o calçadão aqui, que em volta da Câmara, está criando 
capim, em uma altura de meio metro, tem ser dada uma caprichada no nosso calçadão, aqui 
na cidade é ao lado da Câmara aqui, tem ser limpo o interior mas a cidade também tem se 
manter limpa, diz ser um pedido desse vereador referindo se a sua pessoa. Também colega 
Mara vamos fazer uma força para ajudar seu Antonio Valdir Bitencurt, esposo da dona Mara 
que está passando por dificuldades aí, de saúde esperamos que fique melhor que volte a sua 
vida normal, diz que no que precisar poderá contar com esse vereador, e amigo da família, já 
trabalharam conosco então será prazer poder ajudar. Fala a seu colega Miro, imagina tem 
sete médicos repete são sete médicos, talvez mais seja o maior numero de médicos que já 
teve aqui nesse governo e ainda falta médico, não se sabe se ta faltando valorização alguma 
coisa, também era isso um dos seus assuntos do dia, essa questão de fichas é muito relativo, 
como que tu vai marcar dia para ficar doente, revisão tudo bem ,mas marcar dia para ficar 
doente, acho que já está na hora de fazer uma mudança nessa questão aí. Conversando com 
secretario Tiago, os produtores que estão esperando uma calcariadeira para passar calcário 
até final do mês se Deus quiser estará aí, é uma motivação que faz dias que tem cobranças 
parece que o executivo já tomou providências disse secretario. Em nome de seu Odilon um 
cara que sei o que sou graças a ele, parabeniza todos os pais por seu dia que é chegado no 
domingo, um abraço para cada um e que os filhos, alguns vão entender seus pais depois de 
serem pais, isso é algo que se aprende com os anos. Diz voltar em seu tempo de liderança.  
Agradece e devolve a palavra à Mesa. CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de 
Bancada, PMDB: Se associa as palavras dos seus colegas Tiago e Ionara, e convida toda 
comunidade para que se unam a ajudar no almoço beneficente para o seu Antonio, que mora 
em frente à casa da mesma. Diz que a família está passando por momentos difíceis, e 
ressalta que sabe que a comunidade do Capão do Cipó, quando se trata de doenças, são 
todos unidos, e que todos devem unir-se para ajudar tal família necessitada. Também cita o 
nome de seu pai, do seu esposo, seus colegas vereadores que são pais, e parabeniza todos, 
citando Deus a abençoá-los neste próximo domingo, a todos os pais cipoenses, e que 
possam a cada dia valorizar nossos pais enquanto nós temos os mesmos aqui, porque a 
mesma sabe a falta que faz, pois vê a falta que seu esposo sente de seu Derli, a sua família. 
Comenta que quer falar na questão que seu colega Tiago e seu colega Olmiro levantaram 
das fichas dos médicos, mas que acredita que para urgência e emergência deve haver ficha, 
pois na época que a mesma era secretária de Saúde, cita que é uma exigência da 4ª 
Coordenadoria, através dos programas. Fala que tem agentes de saúde aqui, que é a Ionara 
e o Dilcione, e que é uma regra que a secretaria vai colocar que seja agendado, fora a 
urgência e emergência, deve ser atendido na hora, para mostrar exames. Acredita que tem 
como sentar e conversar em uma reunião de equipe para ver, pois realmente há um número 
grande de médicos, na qual em sua época não havia tantos quanto tem agora. Ressalta que 
é uma questão de conversar em uma reunião da equipe da Saúde. Agradece e deseja uma 
boa semana a todos, e até terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  
VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Volta à tribuna e 
pede para que o secretário Jaques, ou o secretário da Agricultura, que se encontra aqui, para 
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que o senhor “Vadeco”, do assentamento Nova Esperança, que seja feito uma fossa para que 
dê procedimento em uma obra do local de sua casa que, na qual faz tempo que ele pediu e 
não foi feita. Ressalta que se der para fazer “meio logo” para que possa continuar o serviço. 
Também deseja um abraço a todos pais, citando Deus e pede para que abençoe um a um, 
desejando tudo de bom, principalmente aos pais do município. Agradece e despede-se 
deixando um grande abraço a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 
OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Partido, PP: Volta à tribuna e cita o 
presidente, fala que esteve no parque da feira, e viu que estão colocando umas mudas, 
homenageia o serviço e a equipe que estava à serviço, os coordenadores da feira, a equipe 
da Secretaria do Meio Ambiente que se encontrava no local, e a equipe da limpeza que 
também se encontrava, citando novamente os coordenadores da feira. Parabeniza e fala que 
crê que ficará muito bonito. Ressalta também o dia dos pais, parabenizando a todos, e cita 
seu pai, seu Antonio Fausto, parabenizando a todos os pais pelo dia que ocorre no domingo. 
Cita Deus e parabeniza a todos novamente. Fala sobre os médicos e os dentistas também, 
reafirma que é sobre ambos, cita sobre o agendamento de sexta-feira, que chega às oito e 
meia da manhã e não conseguem mais agendar consultas sobre os dentistas. Pede para que 
a administração sente-se com a secretária, com a nova secretária, com o novo secretário, diz 
que não sabe quem vai assumir, segundo a Dona Vera que irá entregar o cargo no fim do 
mês. Pede novamente que sentem e tomem providência agora, ressalta o novo secretário, 
que seja conversado, pois lamenta o povo ligar e não conseguir atendimento médico e 
odontológico. Agradece e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à 
Mesa. VEREADOR TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: 
Volta à tribuna e cita sua colega Ionara, fala que tem algumas coisas que “não fecham”, sobre 
o prefeito que está preocupado com o dinheiro público, com tantos CCs, às vezes fica um 
pouco a desejar essa fala, pois até que enfim que fizeram a estrada que o colega Antonio 
citou, mas comenta que deve ser feito um trabalho para durar, pois já passou por quatro 
secretários, e todos começam e não terminam o serviço. Na administração passada, “não 
vamos tapar o sol com a peneira”, mas o seu Jaques passou como secretario, e não 
terminou. Espera que façam um trabalho que dure a longo prazo, pois vão ao mesmo e fazem 
um tapa-buraco, um “remendão” e continua o problema, e espera que seja resolvido, com 
uma “draga” ou umas horas para que façam um serviço que dê durabilidade naquela estrada. 
Cita o dia vinte e nove de agosto que terá a convenção do partido PMDB, e convida os 
filiados e simpatizantes para que participem, citando a nova diretoria, a nova presidência, e 
espera contar com o apoio de todos os companheiros. Deseja uma boa semana a todos, 
despede-se até semana que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 
DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Cumprimenta o senhor 
presidente, os senhores vereadores, os secretários que se encontram presentes. Pede 
desculpas, pois não consegue falar, devido a sua dor de garganta. Pede desculpas ao 
Antonio Jardim, pois não pode comparecer em seu almoço, devido ao seu estado de saúde. 
Cita também a festa do “Thiaguinho”, pois não pode comparecer, devido à saúde, e fala sobre 
não poder usar seu tempo, por causa de saúde, fala novamente. Parabeniza a todos os pais 
pelo seu dia no domingo, a todos os pais cipoenses, os pais do Rincão dos Vargas, seus 
amigos. Exclama não ter mais pai, porém é pai, e parabeniza a todos. Reforça o pedido da 
parada de ônibus, citando o Alisson, que afirma que pode vir a cair na cabeça de alguém, de 
uma criança, pois está “meio solta” a parada. Pede para que o secretário de Obras verifique o 
mesmo, e coloque uma parada das novas, que tenha mais espaço para que possa abrigar as 
crianças. Encerra sua fala, e deseja uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra 
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à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: Parabeniza o 
pessoal do CPM que vai assumir a escola, como diz seus colegas: “hoje assumir uma coisa 
que você não vai ganhar, não é para qual quer um, está difícil de encontrar”. Volta a 
parabenizar os que se disponibilizam a colocar seu nome a serviço da comunidade. Cita sua 
colega Ionara, e afirma que tal jamais faria aquela obra, de acordo ao que o prefeito disse e o 
Jaques também colocou, pois se tivesse gravado, porém não foi gravado, fala ser uma pena, 
pois então poderia provar. Diz então o “cara”: “jamais faria aquela obra se eu fosse prefeito”, 
já chega, ressalta. Cita seu colega, amigo e secretário da Agricultura Tiago, que pede o seu 
Valmor que mandasse o trator para ele, por mais que não tenha condições para pagar agora, 
mas garante que pagaria as horas, pois veio à secretaria e não mandaram o trator, porque 
tinha de pagar anteriormente, e questiona, “será que sendo feito para todos assim?”, mas 
afirma que paga duas horas, e precisa ocupar uma hora, exclama novamente que uma hora 
ficaria a dever. Então, pede para, se possível, mandar o trator, pois precisa, porém está 
faltando recursos. Pede que façam um projeto Executivo e mande o mesmo para a Casa, 
onde os citados possam ver como fazer para pessoas sem condições. Fala também sobre o 
projeto do PROCON, onde apresentou indicações para o prefeito que façam o serviço. Diz 
que é bom que no município tenha o PROCON, e da crotalária, e que o secretário do Meio 
Ambiente se encontra presente, já estão trabalhando com a semente, para que possam 
entregar logo para o povo, para o combate do mosquito da dengue. Cita seu Antonio Primon, 
do Carovi, que pediu para que mande os tubos que está faltando, e que faça o serviço, pois o 
mesmo já pediu ao prefeito e ao secretário de Obras, e não sabe a quem recorrer, e lhe pediu 
para que citasse e pedisse para que mandasse meia dúzia de tubos, pois está faltando, e que 
seu terreno e de seus vizinhos alaga, e não tem solução. Agradece e devolve a palavra à 
Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Comenta que em oito 
meses de governo quer que façam todos, pois os vereadores estão preocupados para que 
façam tudo. Cita a questão da obra do assentamento Nova Esperança, e diz que não é uma 
obra do governo Froner, é uma obra do governo federal, a administração municipal está 
apenas executando os recursos vindos, e o governo terminará, o governo Froner vai concluir 
com execução. Afirma que irá ampliar o posto de saúde com o governo federal e com a 
comunidade dos assentamentos, e fala que não adianta “vir e querer jogar” o povo do 
assentamento, amigos de tal, queridas que o mesmo admira, pois não irão conseguir, porque 
tem grandes amizades dentro do assentamento. Comenta, novamente, que admira o povo e 
suas famílias que moram ali, pois são seres humanos, igual o mesmo. Pessoas, que 
conhece, cujo batalharam muito, então o mesmo os defende, sempre. Cita sobre a aquisição 
das mudas de eucalipto, e recorre ao secretário Tiago, e diz que primeiro conseguirão aveia. 
Pergunta se tal já está agilizando, para que possam repassar aos nossos pequenos 
produtores, para a bacia leiteira, que é o sustento das famílias, e fala que é isso que quer. 
Cita sobre as câmeras de segurança, que vem sendo tratada desde governo Froner, passou 
o governo do PMDB, e também não foi colocada. Ressalta que irá ver “em que pé” está a 
situação do mesmo, nesta semana, e que terça-feira dará uma resposta, se está em licitação 
ou não está. Afirma que trará uma resposta aos seus colegas, e fala que não há com o que 
se preocupar com essas coisas. Fala sobre a situação que seu colega Jairo Charão citou, e 
se desculpa por mencionar o seu nome, e comenta sobre tal ser mais um quadro na parede. 
Afirma que a parede vai receber sim, mas é sinal que foi colocado ali pelo povo, pois se não, 
não haveria nenhum quadro do mesmo. Agradece o carinho do povo, e ressalta seus cento e 
trinta e nove votos, para que fizesse a representatividade para o povo. Fala que irá cumprir 
seu mandato, sob a benção de Deus, defendendo o pequeno produtor, a pequena 
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propriedade, e até mesmo o grande produtor, que pede uma estrada. Agradece e devolve a 
palavra a Mesa. Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 
correspondências recebidas. Convite, do gabinete do prefeito para reunião dia 11 de agosto 
ás 10h30minmin, para tratar sobre segurança, com delegado de Policia doutor: Charles Dias 
do Nascimento, e o Comandante do Brigada Militar Major Noé Jesus da Costa.  OF. IBGE, 
solicitando empréstimo de dependências Câmara de Vereadores para reunião dia 10 de 
agosto, as 10h00, para tratar de censo Agropecuário 2017.   Verificando não haver mais nada 
a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão. Após o 
senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 15/08/2017. 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, 08 de agosto de 2017. 
  
 
 
 

 


