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                                           ATA N° 40 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 03 (três) dias do mês de outubro 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 39/2017, da Sessão Ordinária do dia 26/09/2017, 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 OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PP): 

Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que os assiste aqui hoje, 

aos secretários de Obras, Administração, Agricultura e Meio Ambiente, que se fazem presentes, e 

ouvintes da 87.9. Começa, em nome da comunidade do Carovi, agradecendo a Secretaria de Obras e 

o pessoal que esteve lá arrumando as lâmpadas, na última quarta-feira. Ficou muito bom o serviço e a 

comunidade pediu para agradecer, pois quando o serviço é feito têm que agradecer por atender a 

reivindicação. Pede que a Secretaria de Obras, o secretário está aí, patrole aquela estrada até a 

divisa de Bossoroca, que está ficando ruim novamente, e que conclua a que sai na 377. No momento 

que desocupar o maquinário, vão fazer a conclusão daquele trabalho, diz. Não pode deixar de falar do 

temporal que atingiu nosso município no último domingo, bastante destruição, só nos resta agradecer 

a Deus, pois nenhuma pessoa se feriu, nem se machucou no município. Diz que estrago a gente sabe 

que com luta se constrói novamente. Fica a solidariedade ao povo, e que Deus conforte e dê 

condições de construir seus bens que foram perdidos. Fala sobre o acidente ocorrido com a amiga do 

Carovi, do Passo do Tibúrcio, que Deus conforte o coração do seu Juarez e sua família, ninguém está 

preparado, tragicamente acontecer um acidente assim, e só Deus que pode confortar aquela família. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, vereadores, vereadoras, secretários aqui presentes, 

munícipes, funcionários dessa Casa, ouvintes da rádio Cipoense, seu boa noite a todos. 

Primeiramente, os mais sinceros sentimentos a família do senhor Juarez, sobrinha dos colegas seu 

Nilceu e seu Manoel, que Deus conforte nesse momento difícil que estão passando. Também não se 

pode deixar de falar sobre mais um temporal no município, que todos aqui do Legislativo Cipoense, 

junto com o Executivo, vão ter que fazer um plano ou projeto para esse tipo de acontecimento, que 

possa deixar alguma coisa orçada, com maior número possível de dinheiro, que não dependa 

somente da Defesa Civil. Já que estão na parte que estão fazendo orçamento, que deixem um 

dinheiro, e espera-se que não precise usar, mas como ultimamente estão sendo perseguidos por 

temporais, cada dois, três anos tem feito um estrago no município, e, graças a Deus, não teve vítimas 

mais sérias. A questão da Defesa Civil, primeiramente, é brazilit fino, para isso não é suficiente, é só 
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para um quebra-galho, ninguém usa em suas casas, não resolve o problema, é preciso ter dinheiro 

para brazilit de melhor qualidade, e lonas o suficiente, em estoque na prefeitura, que, às vezes, o 

comércio local não dá demanda suficiente, dependente do grande número de ocorrências. Outra coisa 

que acredita que precisam ter é um grupo de pessoas para coordenador quando ocorre esse tipo de 

evento, às vezes, no calor, quando acontecem essas coisas, fica um pouco desorganizado. Então, 

precisa-se deixar um grupo de pessoas, não precisa ser só da prefeitura, para coordenar esse tipo de 

evento, com um grupo “x” de pessoas, para cada um deslocar para cada região do município, como o 

município é grande também para fazer um bom trabalho, quanto o mais rápido possível. Voltando 

algumas questões da sessão passada diz que não está aqui para desrespeitar governo, não acha que 

desrespeitou, apenas vem como sempre diz, apenas informar a população o que acontece no dia a 

dia, sobre alguns que sempre tem o mesmo discurso, as mesmas desculpas. Diz que nunca, ao 

colega Antonio, como o senhor comentou sobre atraso no governo passado, diz que não estava aqui, 

mas que o colega também não estava aqui vereador. Então, não sabe como, ou se ele frequentava 

assiduamente a sessão. fala que tudo o que tem dito não deixa de ser verdades, sempre. No entanto, 

acha que deve estar “cutucando muito na ferida”, pois as respostas, normalmente, são para sua 

pessoa. Então, diz que mudem o discurso e vejam o que pode ser feito de mais proveito nessa 

sessão. Volta em seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PP): Seu boa noite ao senhor presidente, Mesa Diretora, 

colegas vereadores, vereadoras, colegas de prefeitura, secretários que estão aqui, comunidade 

cipoense, seu boa noite a todos. Diz que quer começar o seu discurso, como os colegas já 

antecederam, falando do temporal que veio no município, e pegou todo mundo de surpresa. E diz que 

está abraçado nessa causa, com essas pessoas que estão sem o teto, e estão sem suas casas. Diz 

que sabe como é, e graças a Deus que não aconteceu nada na sua casa, mas entende como é. Quer 

agradecer aos colegas que saíram da suas casas para ir até as casas das pessoas que estavam 

passando por necessidade, e ajudaram. Agradece a Secretaria de Obras, Secretaria do Meio 

Ambiente, Secretaria da Agricultura, todos que pegaram juntos para fazer o melhor. Cita o colega 

Tiago e diz que os brasilit são de boa qualidade, são 6mm, diz que não sabe se os 6mm da Defesa 

Civil é o mesmo 6mm das lojas de Santiago, mas são de boa qualidade. Fala que está quase 

chegando um pouco do material, a administração já está se mobilizando, dentro do possível vai 

atender todo mundo, vai ser atendido aquelas pessoas que são mais necessitadas, que não podem 

comprar. Acredita que todos vão receber os brasilit. E quanto à organização, até poderia pegar como 

exemplo, os que já tinham na administração passada, e copiar para fazer um bom atendimento, diz. 

Acha que é importante, está mais ou menos preparado, daí já pega e já copia os outros que já tinha 

nas outras administrações, para esses eventos que são repentinos, tem as previsões, mas nunca 

estão esperando, para fazer esse tipo de atendimento. E pede aos colegas também, que não usem 

esse momento triste que está acontecendo na comunidade para fazer politicagem. Diz para dar as 

mãos, tentar resolver os problemas, ajudar a resolver, porque não é fácil, a pessoa fica desamparada 

e daí fica um dizendo que não vai receber porque não votou para o Froner, não vai receber porque 

não é do mesmo partido. E não é assim, acredita que não seja. E diz que vai cobrar, se souber que 

não foi atendido por esses motivos vai cobrar do prefeito, cobrar do secretário, porque não pode ser 
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feito esse tipo de política. A política tem que ser aquela de ir na casa ajudar, como foi feito, os colegas 

fizeram, o mesmo diz que foi também na sua comunidade, ajudou sem nenhuma intenção, a intenção 

era melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Quer pedir que o colega Marcio está falando, diz 

ao secretário, que o pessoal está sem água, o momento que puder resolver esse problema. Sabe que 

não é fácil, tem bastante caixa d’água extraviada, os reservatórios do município caíram, mas acredita 

que dentro na medida do possível, já falou para ele que tenha um pouco de paciência, sabe que não é 

fácil, a pessoa está com a casa descoberta, está sem água, fica preocupado. Mas dentro da medida 

do possível vai ser feito esse trabalho. Diz ser isso que tinha para agora e volta no seu tempo de 

liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): 

Cumprimenta o senhor Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, ilustres secretários que 

prestigiam nessa noite de hoje, vice-prefeito, secretário da Agricultura, secretário Giuliano, secretário 

do Meio Ambiente, “Maurinho”, esposa do colega “Miro”. Fala que hoje consegue dizer o nome de 

todas as pessoas, o Alcindo, que prazer estar com vocês, e funcionários dessa Casa. Fala que 

gostaria de transmitir os votos de pesar a família do seu Juarez, pela perda de sua filha, Aline Nunes. 

Diz saber que é uma perda muito grande e uma dor profunda. Ressalta estar transtornado com o que 

aconteceu no município, o vendaval que deixou muitas famílias desabrigadas, e que, graças a Deus, 

no Entre Rios não aconteceu nada, mas foi muito forte mesmo. Fala que viu o empenho da 

administração municipal, servidores, dos secretários, do pessoal. Comenta que na segunda-feira, 

quando chegou à prefeitura, não encontrou o pessoal, pois estavam todos trabalhando, limpando 

ruas, praça, secretários todos, vice-prefeito, prefeito, todos se deram as mãos. Acredita, diz ao colega 

Dilcione, que não haverá nenhum fundo político. Nessa parte tem certeza que não vai acontecer isso, 

porque isso é uma dor muito triste, diz saber disso. Fala que em sua comunidade de Entre Rios foi 

atingido um grande amigo seu, de muitos anos o conhece já, o senhor Jovane Basso, foi muito triste 

de ver lá o que ele construiu na granja dele, com amor, com trabalho, com suor, porque aquele é um 

produtor que trabalha, um produtor que mostra a força do trabalho dele, mas infelizmente foi 

destruído. Foi triste mesmo, na segunda-feira passou lá para lhe dar um abraço, no Jovane, no 

Sérgio, na Marizete, muito emocionada ela estava, uma vida toda para construir e, simplesmente, 

perder tão rapidamente, mas que possam ter fé e agradecer a Deus porque nada aconteceu na vida 

dos seres humanos. Gostaria caro secretário de Agricultura, até hoje não teve tempinho de conversar 

com o senhor, para que, juntamente com o senhor, pudessem retomar a feira do produtor na Praça, 

que era um investimento que todo mundo fazia e vendia na cidade. Diz que tem certeza que o senhor 

tem capacidade para isso, o senhor tem competência e o senhor irá ajudar os pequenos produtores, 

como sempre, porque naquele galpão ali, que foi construído ali, não tem como, nenhum produtor quer 

vir para ali, ele quer ficar entre fluxo de pessoal, prefeitura, banco. Então, ali na praça, que possa ser 

feito para que o produtor venha, como antes estavam vindo muito bem, lá no Entre Rios sempre tinha 

os feirantes que vinham aqui da região. Por isso, conta com senhor e tem certeza que essa parceria o 

senhor vai fazer com os produtores. Pede também ao secretário e vice-prefeito que dê uma olhadinha, 

com carinho, ainda não pode lhe falar hoje, porque estava em Santiago agora a tarde, na estrada do 

14 de Julho, o caminhão do leite está se queixando da estrada ali, sabe-se que tem vários problemas 

sobre estradas, mas ali no Assentamento 14 de Julho está precisando ser feita. Essa idéia também da 
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feira do produtor, que tinha no município, e simplesmente depois que foi construído o galpão os 

produtores abandonaram. Fala ao colega Tiago que não participava quase das reuniões da Câmara, 

mas gostaria de lhe informar que nunca deixou de fazer política, que adora a política, respeita política 

e sabe como fazer política, com amor, honestidade, limpa. Sempre acompanhou a política pelo rádio, 

via aqui seus colegas, principalmente da sua bancada, quando eles estavam falando, o saudoso 

Alacir, que deixou exemplo de vereador, então sempre acompanhou a política em Capão do Cipó, por 

isso ouvia muitas coisas erradas que, hoje pode falar aqui é o que escutava. Nunca deixou de escutar 

e fazer política, os nobres vereadores que sempre continuaram defendendo e acreditando que os 

vereadores farão um bom trabalho. Fala que voltará em seu tempo de liderança. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO (PMDB): Quer 

cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, vice-prefeito, secretários, e 

os ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Começa dizendo sobre o fato lamentável da perda da 

Aline, uma particular amiga, é triste e pede que Deus continue confortando o seu Juarez, todos os tios 

e avós. E quer deixar uma mensagem para a família da Aline, pois a Aline foi uma pessoa assim que 

se formou, é um exemplo de jovem, foi um exemplo de jovem do município, que saiu de uma família 

pobre, trabalhou, lutou e se formou, agora estava trabalhando na área dela, que ela tanto sonhava, e 

vai deixar essa mensagem: “Aline combateu o bom combate, guardou a fé e venceu. E hoje descansa 

nos braços do pai”! ao seu Juarez, que Deus continue confortando o coração de todos vocês da 

família. Também diz que é triste esse temporal que deu mais uma vez no município, mas que as 

pessoas não percam a fé, porque os bens materiais, ressalta que é difícil, mas se constrói de novo, e 

vidas não se constrói. Diz que, graças a Deus, não teve nada de perda de vida, ninguém perdeu. 

Então, que possam seguir adiante com fé, para reconstruir tudo mais uma vez de novo. Diz que não 

pode deixar de falar sobre o Projeto-Sugestão do colega Jairo, porque a mesma está sendo bem 

cobrada, e vai ler, porque recebeu varias ligações, até mesmo dos eleitores da mesma, dizendo: 

“Carini como tu foi votar a favor”. Só que acha que o pessoal não está sabendo, esse projeto é um 

apontamento também do Tribunal de Contas, e vai ler o artigo 6º do projeto para que o pessoal possa 

entender um pouco: “A tarifa social será de uso exclusivo para pessoas em vulnerabilidade social e 

estabelecimentos de uso residencial, 50% de desconto ou inscrições de tarifas, tarifa mais o consumo, 

valor normal sem desconto, com acréscimo de 20% acima de 12 metros”. Então, pede para a 

comunidade, inclusive Rincão dos Palharini, que estão bem preocupados, nem um vereador aqui, 

jamais vai ser contra a população mais carente, todos estão tentando fazer o melhor possível para a 

comunidade. Então, diz que é isso que queria deixar bem claro, e que jamais vai votar em projeto que 

venha prejudicar as pessoas, jamais é essa a intenção de qualquer um dos vereadores. Acredita que 

não é prejudicar ninguém. Também hoje quer convidar o pessoal, sabe que vai ser bem difícil estar 

aqui, todos os colegas vereadores fiquem, depois da sessão vai ter a reunião do Conselho de 

Segurança, hoje sabe que vai ser difícil, porque a maioria está com seus galpões descobertos, e era 

importante que estivessem aqui, porque se não houver muita gente presente deve ser marcado outra 

data, acredita que sim. Diz também que não teve tempo de ir até a Secretaria de Saúde, porque o 

pessoal está pedindo informação, e que gostaria de ter falado com a Débora, mas não conseguiu, 

com o negócio de não ter luz, não tinha nem telefone, sobre o convênio do “traumato”, o vice-prefeito 
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está aqui, ele sabe de repente. Só para esclarecer, porque as pessoas estão cobrando a mesma, que 

não estão mais levando, mas diz que não sabe, e não gosta de falar nada que não sabe. Mas, diz que 

não conseguiu, só quer informação, porque as pessoas estão ligando. Comenta que uma coisa que 

tem sempre falado, e continua falando, que tem que trabalhar unido, porque política é daqui três anos. 

Diz que falou domingo no programa do “Serginho” e continua falando, tem que pensar no município, 

política vem daqui três anos e cada um tem sua sigla e cada um trabalha pelo seu partido, que 

possam estar todos unidos em benefício da comunidade. Seu muito obrigada e diz voltar no seu 

tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da 

Mesa para o vice-presidente para fazer uso da palavra. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o presidente em exercício, Mesa Diretora, colegas vereadores, 

colegas vereadoras, secretário de Agricultura, secretário do Meio Ambiente, secretário de 

Administração, vice-prefeito e secretário de Obras Jaques, “Maurinho”, esposa do vereador “Miro”, 

Alcindo, funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a todos. Hoje começa falando 

que durante essa semana tanta coisa aconteceu no município, diz que vê como é a vida do ser 

humano, essa tragédia que aconteceu com sua amiga Aline Nunes, que era sua vizinha, colega, que 

estudou com sua pessoa no Carovi, nem morava no município, já morava num município distante, em 

busca do seu trabalho. Sabe que a família do seu Juarez é família humilde, sempre pessoas 

trabalhadores, todos eles da família, mas a tragédia nunca se sabe, mas que Deus dê conforto a essa 

família, que é uma pessoa que era muito querida na comunidade. Só deixa aqui os votos de pesar, 

seus sentimentos, e muita força, Deus dê conforto a todos da família querida que é no município. 

Também sobre o temporal que aconteceu no município, no domingo a tarde, tinha diversas atividades 

no município, tinha Veloterra, tinha um treino no Paulinho Nascimento, e várias outras atividades que 

tinham, pegou o povo de Capão do Cipó de surpresa, aonde veio esse temporal, esse tornado, 

deixando a comunidade sem luz, sem água. Enfim, pessoas sem as casas, as casas muitas arrancou 

na maioria as cobertas, mais de duzentas casas foram atingidas no município. Diz ficar triste, mas 

isso vem da natureza, mas Deus que sabe, graças a Deus não houve mais vítimas no município, 

porque foi muito forte no município essa tragédia que aconteceu, essa ventania e esse tornado que 

atingiu várias residências do município. Fala que da sua parte gostaria de fazer agradecimento, 

acredita que todos vereadores se ajudaram, a comunidade um ajudou o outro, os secretários, o vice-

prefeito, o prefeito, os CCs, os estagiários, enfim naquele tumulto, todos se ajudaram para a 

comunidade. Era desespero, todos queriam ser atendidos no mesmo momento, pedindo lonas, fala 

que uns se dividiram, fizeram grupos, todos secretários se uniram, vice-prefeito, prefeito, a 

comunidade se ajudando. Diz que, realmente, quando terminou as lonas daqui do município, no 

estoque da prefeitura, ligou para o prefeito municipal, companheiro de Partido Tiago Gorki, e em meia 

hora ele estava aqui, presente no município, com mais lonas para oferecer a comunidade, em 

parceria. Frisa que isso é bonito quando se vê que tem alguém, é político e não interessa qual é o 

município que for, nem o Partido, veio aqui para ajudar o povo de Capão do Cipó. Fala que naquele 

desespero simplesmente pegou telefone e ligou para o prefeito e em meia hora estava aqui com seu 

carro, trazendo lona para ajudar a comunidade. Fala ao Tiago que isso é bonito quando se vê que tem 

prefeitos que não olham só para seu município, e quando as pessoas estão necessitando de ajuda 
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eles vem aqui e prestam socorro. Então, fica aqui o agradecimento ao Tiago Gorski, e ao prefeito de 

Unistalda, o Ribeiro, que veio também aqui dar força, se oferecer se estava precisando de alguma 

coisa para poder ajudar a comunidade. Então, da sua parte, fica aqui esse registro, esse 

agradecimento a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, ajudaram a colocar lonas, 

ajudaram a comunidade. Até teve pessoas que ficaram sem as casas, outras pessoas ajudaram, 

trouxeram para suas casas, para morarem junto com a família de outras pessoas, e quando acontece 

isso no município as pessoas abrem os braços e recebem de coração para ajudar as pessoas que 

estão necessitadas. Também nesse dia diz que protocolou, na parte da manhã, aqui, diz ao vice-

prefeito, em nome da comunidade, uma Indicação 020/2017, que o Poder Executivo Municipal instale 

um quiosque com aquecedor elétrico de água para chimarrão aqui na Praça central do município para, 

nas sextas-feiras de tardinha ou no final de semana, sábado e domingo, poderem vir ali com a família 

tomar um chimarrão na Praça com a família e os amigos, porque é o único final de semana que se 

possa ir ali à praça, ter momento para conversar, trocar idéias e tomar aquele chimarrão junto com a 

comunidade. Diz ao Jaques, que fica esse pedido desse vereador, em nome da comunidade do 

Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 

NASCIMENTO FERREIRA (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colega vereadora, colegas 

vereadores, secretário de Agricultura, secretário de Obras, secretário da Fazenda, secretário do Meio 

Ambiente, “Maurinho”, Marilza, Alcindo, funcionários dessa Casa e ouvintes da 87.9. Começa 

agradecendo a Deus, por ter nos livrado, todos os cipoenses e os demais, de outras comunidades, de 

outras cidades, pelo temporal domingo. Cita que foram muitas destruições das casas, e pelo que se 

viu Deus “colocou a mão em cima” de várias famílias. Fala que foi Deus que protegeu, pois vendo 

fotos que viu totalmente destruídas as casas, e as pessoas, graças a Deus, sãs e salvas. Pede para 

que as pessoas rezem, orem e peçam para Deus dar livramento, e não só na hora que aconteça 

essas coisas, e que se unam, rezem, pedir para Deus nos proteger dessas tempestades, desses 

temporais que estão vindo. Diz que os cipoenses são solidários na hora, e o colega Tiago falou que 

tem que ter equipe, mas na hora, graças a Deus, foram formadas as equipes, foi rápido, às vezes a 

falta de informação, a localidade que não sabiam qual era a gravidade que estava das coisas, foi 

mandado equipe, o secretário de Obras, o de Agricultura, o prefeito, o secretário Tiago. Cita que teve 

pessoas da comunidade que vieram ajudar. Cita a equipe que estava, nas casinhas populares, 

começou chegar pessoas da comunidade para ajudar. Cita o nome do Bruno, Renan, Gustavo 

Nascimento, Gustavo seu sobrinho, Marcelo, vários de Bossoroca, que estavam se unindo e 

ajudando. Diz ter certeza que todos ajudaram, de uma forma ou de outra, todos estavam se ajudando, 

e os que não estavam na cidade, estavam na vila da Brigada, outros aqui, outros no interior, mas toda 

comunidade foi rápida que se mobilizou e tentaram fazer o possível e o impossível. Diz ter recebido 

várias ligações sobre a água, que estava em falta de água, mas podem ter certeza, pois conversou 

com o secretário de Obras e ele está tentando, e as retro também estão tirando as árvores. Diz que foi 

mobilizado e os funcionários públicos e a comunidade agiram rápido. Diz que ninguém está 

esperando por isso. Fala que o prefeito de Santiago, como disse o presidente, que ele ligou e veio 

rápido, o prefeito de Unistalda também estava aí, ontem, se oferecendo. Destaca que as pessoas são 

solidárias com tudo que está acontecendo. Pede a Deus para dar força para essas famílias, pois 
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estão precisando para recomeçar. Tem certeza que, mesmo com as destruições, eles estão 

agradecendo a Deus pela vida deles. Deixa seus sentimentos a família do seu Juarez, pela Aline 

Nunes, uma jovem, com tudo pela frente, mas Deus sabe o que faz. Tem certeza, como disse o pastor 

hoje, ela está nos braços do Senhor, pois ela foi uma menina de Deus, sempre estava na Igreja, 

pregando a palavra e o lugarzinho dela estava “lá em cima”. Pede a Deus que de benção e proteja 

toda a família para passar essa dor, a qual diz ter certeza que é imensa, pelo trágico falecimento da 

Aline. Quer agradecer, como disse a colega Carini, e pedir a todos aqui e a comunidade, que 

trabalhem “de mãos dadas”, por tudo isso que está acontecendo no município, que sejamos mais 

humanos, não pensar em política, em politicagem, muitas vezes usam a politicagem. Cita que a 

colega disse hoje na reunião das comissões, que trabalhem “de mãos dadas”, fazer, agir, ter ação, 

resolver os problemas da comunidade, e não criar problemas. Deseja uma boa semana a todos e até 

terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com 

suas presenças, em especial a 87.9, que daqui a pouco estarão os ouvindo. Começa se desculpando 

ao povo por não ter feito uso da tribuna, sessão passada, pois não estava se sentindo muito bem, 

mas está retornando e começa pedindo moção de pesar aos familiares da Aline. Diz ser muito triste, 

uma pessoa cheia de saúde, vinte e poucos anos, mas, está na Bíblia e Deus disse que temos que 

estar preparados, dia a dia, construindo nossa casa “lá em cima”. Diz que essa moça construiu a 

casinha dela, podem ter certeza que está com Deus. Pergunta: e nós, estamos fazendo o quê? Diz 

que vamos buscar nosso lugar. Pede a Deus que conforte a família, pois não é fácil, são todos jovens, 

os pais, é um momento delicado, avós, tios, sobrinhos, primos, mas vamos ter fé em Deus que tudo é 

superado. Diz que hoje, dia três de outubro, Dia Mundial do Dentista, e quer parabenizar nossos 

dentistas do município, e sabemos se hoje alguém está com problema de dente, falta um dente, falta 

uma ponte, não tem se não quer, pois tem projeto, nosso município, praticamente, está à disposição 

para arrumar toda a arcada dentária do povo, e os nossos dentistas a disposição. Parabeniza a 

Taciana e o doutor Rodolfo. Diz ao seu Carlos Irineu, que está presente, que ele diga a sua esposa 

que é Dia de São Dionísio, profeta, que até foi preso, torturado, assassinado, a primeira vez que 

tentaram matar ele foi com fogo, não conseguiram, e a segunda vez perseguiram por que ele defendia 

os cristãos. Diz que ele chegou a ser, na Grécia antiga, ter título de juiz, foi um juiz que defendia 

sempre os pobres, morto por defender aos pobres. Sobre o vendaval diz que temos que agradecer a 

Deus, erguer as mãos para os céus, pois olhando os municípios da redondeza, nós, a gente sabe, 

como disseram os colegas que o antecederam, foram perdas materiais, vida, graças a Deus, tudo 

intacta, nenhum problema. Destaca que vale a pena termos fé, rezar cada vez mais e se unir. Diz que 

se unir também em torno de ajudar a esse povo. Diz que sabemos que muitas pessoas carentes 

necessitam do Poder Público, e está aqui o vice-prefeito. Diz não saber por que o Dilcione usou as 

palavras que, de repente, fizessem como fizeram antes, para atender o povo. Fala que não entendeu, 

mas irá dizer ao colega Dilcione que, se fizessem como foi feito antes, no temporal anterior, não quer 

desmerecer a Administração, mas hoje as casas que estão descobertas já estariam cobertas, pois no 

outro dia do vendaval, de manhã, chegou cargas de brasilit, foram entregues casa por casa, e foi 

coberto. Destaca que foi coberta a escola do Carovi e foi entregue para quem teve problemas com 
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suas residências, tantas e tantas folhas para cada um, e ali o povo se uniu e começou cobrir as casas. 

Diz que chega de estarmos “olhando para trás”, vamos “olhar para frente”, hoje e “para frente”. Diz 

que tem que ver o que tem que ser feito hoje para tirar as lonas das casas, pois quinta-feira marca 

chuva. Torce que seja pouca, conforme está marcando, mas e se até quinta não estiver cobertas 

essas casas, a própria água fura essas lonas que estão aí, o próprio peso da água faz a bolsa e fura. 

Fala sobre o projeto-sugestão da tarifa social da água, o qual diz ter uma distorção, estão distorcendo 

esse projeto na comunidade. Para terem ideia, diz que é um projeto-sugestão que está lá no prefeito e 

no vice, para o Executivo analisar e depois mandar para a Casa e os vereadores corrigir ou pedir e 

reivindicar algo melhor para o povo. Diz que aquele pessoal pobre, que está em situação de 

vulnerabilidade social, que está incluído no Bolsa Família, que a proposta do projeto é que seja tirado 

esses quinze reais da tarifa da água, e só pague o custo da água, que hoje é cinco, seis, sete ou oito 

reais, e esses quinze reais, para esse pessoal pobre, não irá existir. Pergunta como que é ruim esse 

projeto? Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE 

(PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários aqui 

presentes, esse público maravilhoso, bastante gente, e os demais que os honram com suas 

presenças. Começa hoje, quase sem palavras, depois de mais um susto desses, que só temos que 

agradecer a Deus, pois nada de mais, nenhum arranhão em ninguém, pelo que se viu, e isso, em 

primeiro lugar, é uma grande coisa. Diz que o material a gente sabe que alguma coisa faz e vem de 

volta e só nos resta agradecer a Deus e a todos que tiveram, pois numa hora dessa não tem política, 

e política têm que parar de falar aqui. Acha que a política quem traz aqui para dentro são os 

vereadores, o pessoal lá fora não fala tanto em política, mas se chegarem num velório e dizer que não 

vão dar folha, isso não é coisa e nem podem vir falar. Acha que o pessoal, às vezes, tem medo de 

pegar essa folha de brasilit, que diz achar que é para todos, o prefeito vai distribuir para quem precisa 

mesmo, e não é coisa de trazer aqui para dentro para não causar política. Pede aos secretários, que 

no momento que clareie, tem alguns servicinhos em atraso, planta de milho, que estão pedindo, mas 

o motivo o tempo estar um pouco difícil, e as estradas também, diz ao Jaques, tem bastante estradas 

que estão ficando ruins mesmo, difícil de passar, e que seja feito uma patrolada meio geral, nem que 

não precise muita coisa, para poder o pessoal andar. Diz que está difícil mesmo, e olhando as 

estradas, hoje não tem como colocar carro pequeno, pega pedra, pega coisa e está difícil. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. 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: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR TIAGO 

GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Comenta que não falou que foi 

organizado ou desorganizado, fala que apenas acha que quanto melhor o atendimento nesses 

eventos é melhor, e pede para que não coloquem palavras em sua boca. Fala que tem uma sugestão 

de quanto mais organizado melhor para o povo que precisa. Comenta que hoje teve uma queixa de 

colegas, sobre ter acontecido mais uma falha, onde faltou um veículo da Saúde para fazer uma 

viagem, e que foram procurar o veículo de outra secretaria, e para a surpresa, e pergunta aos seus 

colegas se sabem onde estava, e fala que estava em Santiago, na casa do motorista. Ressalta que 

foram deslocados dois motoristas daqui para buscar o veículo em Santiago. Exclama se isto é a 
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economia e a organização, e diz que não sabe, mas que sempre vêm tais denúncias ao mesmo, e 

está aqui para transmitir ao povo o que está acontecendo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Parabeniza a Taciana, o 

Rodolfo, pelo Dia do Dentista que hoje ocorre. Os seus votos de pesar a família do Juarez, pelo 

passamento da Aline. Comenta que quer fazer um pedido para a comunidade cipoense, que tem lixo 

de ferro, fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, no fundo dos pátios, que dia dezesseis de outubro 

vão fazer uma, e cita a Secretaria de Obras, irá recolher esses lixos. Diz que já falou com o Igor, que 

tem o ferro-velho ali na 287, e ele virá buscar estes lixos, para tirar dos fundos dos pátios, pois as 

pessoas, às vezes, não têm onde colocar esses lixos de ferro, lata e zinco, tudo  o que for de ferro. 

Diz que não é para tirar sofás e outras coisas que não sejam de ferro. Comenta que agora dia 

dezesseis é só ferro, e depois diz que será ferro e lata, e que depois irão fazer outras organizações 

para limpar o pátio do nosso município. Pede para que as pessoas possam fazer isso aí, colocar na 

frente da rua, que vai passar as Obras recolhendo, e comenta que já vai avisando o Igor, e ele virá 

buscar estes ferros. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, 

Líder de Bancada, PDT: Traz a reivindicação de diversas pessoas, tanto da cidade como do interior, 

sobre os venenos. Cita o seu Irineu, e diz que ele sabe a situação que se passa lá na secretaria, com 

a queixa de diversos moradores. Fala que hoje não pode plantar um pomar, frutas de baraço estão 

morrendo, hortaliças, tanto no interior, como na cidade. Ressalta que está muito difícil produzir, 

principalmente pequeno, e diz que o pessoal do assentamento está indignado, principalmente, com os 

venenos, e diz que não sabe se é 2,4 D, qual é o veneno que passam, e deixam para passar 

justamente quando o vento toca para o assentamento. Fala que isto é lamentável, porque cobram, 

tentam orientar, o pessoal pede, e tem gente que “não está nem aí”. Pede, encarecidamente, que 

estes produtores que fazem isso aí, que aplicam estes venenos, muito perigosos, para que analisem 

melhor, porque hoje é uma pessoa da nossa comunidade que está com problema de saúde, e fala 

que daqui uns dias pode ser dentro da sua casa, pois queira ou não queira, o índice no Capão do 

Cipó, e diz que sabemos, doenças, e câncer é terrível. Pergunta de onde que vem tudo isso aí? Pede, 

novamente, para que o povo cada vez se conscientize mais, e que a gente possa ajudar de uma 

maneira ou outra, junto ao Executivo, e pede que o Executivo faça um projeto para trancar este tipo 

de coisa, com os órgãos competentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA CARINI 

JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PMDB: Agradece ao seu Jorge, funcionário da 

Secretaria de Obras, que prontamente atendeu a mesma no dia do temporal, e foi levar as lonas onde 

pediu, o seu agradecimento ao seu Jorge. Comenta que também quer falar sobre pessoas que 

precisam brasilit, que vão até a prefeitura, as pessoas que não têm condições, e se inscrevam ali que, 

com certeza, eles vão providenciar. Pede para que as pessoas procurem os órgãos, a Secretaria de 

Assistência, o Vice-Prefeito. Ressalta que depois muitos ligam para os vereadores, mas primeiro tem 

que ir ali procurar e se inscrever para poder ganhar. Deseja um feliz Dia do Dentista para nossos 

dentistas, o Rodolfo e a Taciana, que fizeram um excelente trabalho no nosso município. Deseja 

também uma boa semana a todos, que todos possam ficar com Deus. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Comenta que amanhã quer 

tomar ciência, junto com a Secretaria da Saúde, porque motivo este carro se encontrava em Santiago, 
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na casa do motorista. Fala que por um motivo ou outro ele estava, talvez o motorista adoeceu, ou 

talvez deu um problema, mas fala que amanhã vai conversar com a secretária da Saúde, porque 

acredita que todos nossos motoristas que temos na Secretaria da Saúde, são uns salva-vidas, pois 

eles fazem de tudo para nos ajudar, eles correm para chegar no lugar certo. Diz que quer conversar 

com a secretária, e quer que a secretária dê o nome deste motorista, e o mesmo vai conversar com o 

motorista para saber o porquê este carro se encontrava na casa dele, dentro da cidade de Santiago. 

Cita o vice-prefeito que está aí, que deverá tomar ciência deste fato. Pede ao vice-prefeito, para que 

tome então, o mais rápido possível, sobre a cobertura das casas no nosso município, das pessoas, 

comenta que amanhã já é quarta-feira, e acredita que devemos ter uma verba, uma contingência para 

que possamos auxiliar as pessoas, e não vamos esperar vir outra chuva para molhar os lares das 

nossas queridas famílias. Fala que tem certeza absoluta que se esse brasilit chegar até as mãos 

dessas famílias, o mais rápido possível, tem certeza que será coberta, e diz que todo mundo fará um 

mutirão. Comenta que espera que amanhã, e cita o vice-prefeito, como produtor também, como filho 

de pequeno produtor, sabe muito bem quando a gente passa por uma necessidade dessas. Ressalta 

que isso é muito lamentável, mas acredita que amanhã, o senhor e o prefeito, o secretário, estarão 

tomando as devidas providências em socorrer as famílias que, lamentavelmente, molharam seus 

lares, molharam seus bens que tinham, e que para adquirir é muito difícil. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. Após o senhor presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e a matéria em pauta: CONVITE, da Administração de Santiago e 

Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, para palestra sobre programas desenvolvidos pela 

secretaria, Pró-Oliva e Pró-Pecã, dia 11 de outubro, às 09h00min, no auditório do Sindicato Rural de 

Santiago. OF. 06/2017, do CRAS, convidando para evento do Dia da Criança, no CTG General 

Gumercindo Saraiva, dia 11 de outubro, manhã e tarde, e solicitando apoio financeiro para custear 

despesas com picolés que serão servidos às crianças. OF. 141/2017, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Projeto de Lei 033/2017. PROJETO DE LEI 033/2017, do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias – LDO – para o exercício financeiro de 2018”. INDICAÇÃO 

020/2017, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. OF. 065/2017, da Secretaria de 

Educação. Cultura, Desporto e Turismo, solicitando empréstimo Plenário, dia 16 de outubro, parte da 

manhã, para Formação Continuada dos Professores da Rede Municipal. MOÇÃO DE PESAR 

022/2017, dos vereadores aos familiares de Aline Aparecida Nunes Cortes de Mello. Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 022/2017, dos vereadores 

aos familiares de Aline Aparecida Nunes Cortes de Mello, aprovada por unanimidade. Verificando não 

haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e 

convida a todos para a próxima sessão que será dia 10/10/2017, no mesmo horário e local. 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, 03 de outubro de 2017. 

 


