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                                           ATA N° 47 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro 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, passa a palavra à 1ª Secretária 

para que proceda a leitura da ata 46/2017, da Sessão Ordinária do dia 21/11/2017, 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 e informa que está presidindo a sessão de hoje, motivo viagem 

do senhor presidente a Foz do Iguaçu. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador 

cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador Tiago Rosado e não fez uso do tempo 

restante.  VEREADOR LUIZ OZÓRIO GOMES MANENTE (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, assessores do Bianchini, demais público, seu boa noite a todos. 

começa dizendo que mais um dia que não é alegre para os cipoenses, por ter mais uma perda em 

nosso município, onde veio se acidentar o rapaz do Entre Rios, o senhor João Paulo. Deixa seus 

sentimentos de pesar à família, um rapaz conhecido por todos, sempre trabalhando, sempre nessa 

lida bruta para dar sustento à família. Com certeza, para o município é uma grande perda e pede que 

Deus tenha reservado um canto para ele. Dá boas vindas aos novos dentistas que estão chegando, 

que dê certo, pois é mais um empreendimento no município. Diz ter dentista no posto e mais uma 

dentista ali, mas que com certeza, não dão conta de todos, pois muitas vezes tem que sair daqui e ir a 

Santiago por, muitas vezes, não conseguir ou ter que esperar e tem que ir lá. Com certeza eles serão 

bem aceitos no município e pede que dê tudo certo. Pede ao secretário de Obras que faça uma geral, 

pois estava olhando nas estradas e é uma vergonha essas placas, o que não está caída está deitada. 

Diz que até hoje estava rindo com uns “caras”, pois até se parecem consigo caminhando ou quando 

tomava bastante que ficava ladeado. Diz estar feio e pede ao secretário que faça e coloque de volta, 

pois muitas estão quebradas ou no chão e que faça essa vistoria. Pede que façam reparos na estrada 

que vai ao Sauer, falando com o Valmir Sauer ele lhe disse que tem até um bueiro trancado e faz dois 

dias que ele falou consigo, ou três dias, de repente podem até ter feito, mas se caso não foi, pede que 

seja feito esse reparo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

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

assessores do deputado Bianchini, seu Luiz Felipe presidente da associação de moradores de Areias, 

seja bem vindo a essa Casa, e aos ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. não pode deixar de falar 

sobre a morte do amigo João Paulo, lá no Entre Rios, e sentimentos a família. Também fala sobre o 

falecimento do seu Ibanez, que ocorreu na última quarta-feira, no Carovi, o qual pediu uma moção de 

pesar, era pai do nosso ex-vereador Nei Dutra e que essa Casa encaminhe uma moção de pesar para 
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a família. Fica os nossos sentimentos, pois era pessoa especial na comunidade. hoje quer falar sobre 

o projeto “Mãos que Ajudam”, e diz que na última sexta-feira foram entregues dezesseis bancos para 

o asilo de Santiago. Em nome da dona Gelci Flores, dona Sandra Smaniotto, parabeniza aquela 

equipe, pois vimos que tem gente que trabalha em favor do próximo. Esteve participando da entrega 

desses bancos, como convidado, e agradece pelo convite. Fica seus parabéns, pois são pessoas que 

se dedicam pela nossa comunidade e pelo nosso próximo, é de Santiago, mas tem várias pessoas 

aqui de nosso município que estão lá, e quem sabe quando chegar a idade, podemos chegar lá, pois 

o futuro a Deus pertence, não sabemos nada o que o dia de amanhã nos reserva. Convida para na 

próxima segunda-feira, dia quatro de dezembro, uma reunião na associação de moradores do Carovi, 

terá a presença da administração municipal, do presidente da câmara. Convida todos os moradores 

da comunidade, os vereadores, secretários que puder se fazer presentes, fica o convite a participar, 

pois sabemos que a comunidade do Carovi é grande e ajuda bastante o município, pois quarenta por 

cento da arrecadação do município vem daquela região do Carovi, passo do Tibúrcio e Tunas. Fica 

toda comunidade convidada, dia quatro de dezembro, próxima segunda-feira, a partir das dezoito e 

trinta, e será servida uma janta para ajudar arrecadar fundos para ser feito Natal para as crianças 

daquela comunidade, e fica o convite para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica com 07 (sete) minutos, pois o 

vereador Jairo Charão lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, assessoria do deputado Bianchini, mais 

uma vez sejam bem vindos, seu Felipe, diz ao mesmo que é uma satisfação recebê-lo nesta Casa, 

seu Mauro, Alcindo, funcionários da Câmara de Vereadores, ouvintes da Cipoense, seu boa noite a 

todos. Primeiramente diz que já comentou com os colegas vereadores e não tem como deixar de falar 

sobre a questão da ambulância. Diz que a ambulância está levando pacientes atrás, e na realidade a 

ambulância foi feita para transferir pacientes na maca e não para andar carregando para consulta. 

Pergunta onde estão os carros, e diz que, por exemplo, um senhor que está fazendo quimioterapia em 

Santa Maria andou uns quilômetros e se sentiu mal, em uma ambulância fechada e pediu para parar. 

Diz que hoje tem recebido inúmeras ligações perguntando cadê os carros da Saúde. Diz que tem um 

van e não sabe o que houve, e espera que o líder do governo explique onde se encontra, tem duas 

livinas, sendo uma da Saúde e outra da Assistência Social, tem uma frontier, fora os demais carros da 

Saúde. Comenta que ou estão iguais os outros das outras secretarias, está estragando e estão 

encostando, e diz vamos ver o que vão fazer. Ressalta que se não tem carro aluga uma van, pois é 

desumano para uma pessoa, a pessoa sair daqui a Santa Maria para fazer uma quimioterapia e 

fechado. Comenta que é uma coisa que o mesmo não esperava que acontecesse, mas tem que vir, 

cobram e pedem. Diz que ou não tem dinheiro também para alugar um carro, e ressalta que essas 

perguntas os munícipes fazem, e recebeu inúmeras ligações. Comenta que na volta, para ajudar, 

além dos pacientes, encheram de produto de limpeza dentro, e mais uma vez pede e diz isso é 

organização. Diz que a palavra desorganização continua do mesmo jeito, da mesma maneira e que 

não sabe o que acontece. Diz que não vem criticar por criticar, mas vem para tentar corrigir as coisas, 

e que precisam que as coisas sejam organizadas e funcionem. Diz que todo município precisa de 

Saúde, Educação, estrada e infelizmente não está acontecendo. Comenta que quando vem denunciar 
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algumas coisas, como o mesmo denunciou os coordenadores carregando ovelhas e ração, ainda vêm 

tirar satisfação com o mesmo. Ressalta que brabos com o mesmo e dizendo que vão continuar 

fazendo. O vereador fala que comentou do Dissemina e defenderam a questão de economia, mas 

quando um CC pega um caminhão da prefeitura e sai transitar em horário de expediente, isso não dão 

explicação. Então, diz que isso é dinheiro do povo. Comenta que o pior de tudo que se fala que não 

tem perseguição e alguns CC’s ainda olharam para o mesmo e disseram que era uma audácia do 

mesmo ir no almoço dos funcionários, porque o mesmo é um crítico da situação. Ressalta ao pessoal 

que o mesmo e a esposa são funcionários e entraram pela “porta da frente”. Afirma que, graças a 

Deus, através de um concurso público. Comenta que foi eleito para defender o povo, interesses do 

povo e acha que como todos os outros. Então, diz que espera que mude essa mentalidade, e que o 

mesmo é do PMDB com muito orgulho, foi eleito o quarto mais votado, e o que tiver errado vai 

apontar, independente se gostem ou não, com ameaças ou sem ameaças. Ressalta que vai continuar 

fazendo o papel que acha que foi eleito. E esses radicalismos e perseguições diz ao pessoal que tem 

que terminar, talvez Capão do Cipó não seja maior e mais evoluído por causa dessas mentes 

pequenas, que às vezes assumem cargos de chefia e “sobe para a cabeça”. Comenta que com essa 

mentalidade, diz que o “Titanic já bateu no Iceberg”, agora quando vai afundar não sabe, mas vai 

afundar, já está afundando. O vereador diz que se preocupa porque quem paga a conta é todos, e às 

vezes vem analisando e pesquisando, dá sugestões, só que não é ouvido porque é oposição, e 

oposição se tiver idéia, por mais que seja boa, será sempre negativa. Diz que era isso pra hoje e 

retorna no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

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

assessores do deputado Bianchini, seu Luiz Felipe sejam bem vindos, e toda a comunidade que se 

faz presente. Deixa seus sentimentos a família do seu João Paulo, diz que é só Deus para confortar o 

coração deles. Parabeniza os colegas agentes comunitários de saúde e agente de endemias pelo 

trabalho que fizeram na semana que passou, sexta-feira, foram até os cemitérios e fizeram uma 

limpeza, e que ficou muito bonito. Diz que dia 25 tem o Dia Nacional da Mobilização do Combate ao 

Aedes. Comenta que o mosquito se faz presente na cidade, e tem que tentar combater os focos antes 

que se torne algo mais grave. Agradece a equipe de Obras do município pelo trabalho que estão 

fazendo na comunidade do mesmo, pegando Inhacapetum e estão saindo quase no CTG das Areias, 

fazendo um ótimo trabalho. Acredita que amanhã já sai ali. Então, agradece por terem chegado até lá. 

Diz que já fez um pedido ao secretário de Obras e quer deixar o aviso para o senhor Diego Barassuol 

que, talvez, o mais tardar semana que vem eles já entram também naquela estrada, pegando os 

Palmeiros até o Carovi, dar uma “amaciada” ali. Comenta que o mesmo pediu de tarde, e o vereador 

já falou com o secretário, que já lhe passou que talvez segunda-feira já esteja lá, talvez até essa 

semana mesmo. Mas diz que vai deixar para segunda-feira porque pode chegar um pouquinho mais 

tarde lá. Comenta sobre o boleto do Badesul, e diz que foi na Agricultura de novo e procurou outras 

formas de informar, repete e diz que foi na EMATER, e o Bernardo com sua eficiência entrou em 

contato com o banco e ficou tudo resolvido. O mesmo agradece ao Bernardo, pede que os outros 

venham ali que, de uma maneira ou de outra, ele pode ajudar, como ajudou o mesmo e parabeniza 

pelo trabalho deles, os funcionários da EMATER que estão fazendo um ótimo trabalho, e conseguiu e 



 0498

foi solucionado o problema, e já está tudo certo. Agradece ao Bernardo pelo seu trabalho novamente. 

Diz ser isso e volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente passa os trabalhos da Mesa para a 1ª secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, 

vereadoras, comunidade que se faz presente, ouvintes da 87.9 que estão ouvindo. Cumprimenta a 

assessoria do deputado Bianchini que sempre gentilmente estão presentes, presidente da associação 

de moradores de Areias, amigo Luiz Felipe, que trabalha por aquela comunidade que tanto merece. 

Comenta que quer falar um pouquinho da comunidade do Entre Rios, que passou por um triste fato 

que aconteceu ontem, quando perderam um filho da terra, nascido, homem honrado, constituído na 

comunidade, deixando sua esposa Vicentina e a Scheila, uma querida menina que tinha um orgulho 

muito grande do seu pai. Então, para ele que passou lá na espera de um trágico falecimento e 

gostaria de pedir a assessoria do deputado Bianchini, que encaminhasse um pedido do vereador, não 

só do mesmo, mas de toda Casa, para que agilizasse em Santiago um médico, para que venha fazer 

este exame de necropsia. Ressalta que é uma vergonha, e pede que o deputado olhe para o povo 

santiaguense, povo cipoense e região, quando receberam a notícia desse cidadão que morreu, as 

onze e trinta da manhã, para chegar às três horas da manhã na comunidade do Entre Rios. Fala para 

verem a angústia, tristeza, que de Santiago foi a São Borja, se não fosse a São Borja iria a Santa 

Maria. Então, gostaria, pois tem um provedor em Santiago muito querido e batalhador pelo hospital de 

Santiago, que verificasse isso. Acha que Santiago está precisando e está na hora de ter um médico 

legista, para que venha fazer isso. Diz que não espera, mas infelizmente perderam o seu João Paulo, 

deixa seus votos de pesar a família. Comenta que tem que “tocar o barco”, porque a vida é assim 

mesmo. Cita o colega Tiago e diz que a poucos momentos o mesmo ouvia que o vereador entrava em 

contato com a secretária Débora, sobre a questão dos pacientes que são transportados em uma van. 

Ressalta que realmente não concorda com isso, e acredita que tem que ter um carro especial para 

levar essas pessoas até Santa Maria, porque quando os mesmos estão passando por sérios 

problemas de saúde em Santa Maria, já sabe que não está muito bem. Então, a secretária informou 

que os carros que poderiam transportar os pacientes estão estragados, mas que até sexta-feira vão 

estar consertados esses veículos para que venha transportar os pacientes do município. Diz que já 

cobrou da secretária, volta a frisar e diz que vai visitar a mesma para que dê mais uma atenção para a 

Saúde do município, principalmente para as pessoas que estão passando por esse tratamento em 

Santa Maria. Então, pede encarecidamente, a secretária vai atender e, se Deus quiser, que não venha 

acontecer mais dessas de carregar essas pessoas. Comenta sobre a questão de material de limpeza 

que certamente colocaram na ambulância, certamente é uma economia que fizeram e com a vinda 

trouxeram junto, mas prejudicou a saúde também, e ao certo as pessoas que vinham na ambulância. 

Solicitou ao coordenador de estradas para que verificasse uma estrada perto do seu Sinval Lima, diz 

que não vai esconder e não tem o porquê dizer ao coordenador, ressalta que tem que falar as coisas 

boas e as coisas ruins também, e que pediu ao coordenador de estradas para que fizesse esse trajeto 

perto do seu Sinval Lima, dando entrada a residência do seu Reinaldo Tom, popular Rei, de umas 

cargas de pedras, no sábado, quando ocorria uma festa de aniversário da sua família, e não puderam 

chegar até a festa. Então, o coordenador de estradas que olhe para o seu Reinaldo Tom, eleitor do 
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município, produtor do município. Então, acha que falta um pouquinho mais de atenção. Pede ao seu 

querido amigo “Chico” que dê uma olhada, com carinho, lá perto do seu Sinval Lima. Seu muito 

obrigado e diz voltar no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor Presidente, em exercício, colega vereadora, colegas vereadores, 

assessores do deputado Bianchini, seu Felipe seja bem vindo, a essa Casa, já lhe parabeniza pelo 

excelente trabalho realizado lá naquela associação, seu Felipe está de parabéns, e os ouvintes da 

87.9 seu cordial boa noite a todos. Fala que se associa as palavras do colega Antonio, que até já tinha 

colocado aqui, porque quem já passou por perdas, quando perde um ente querido que tem, que a 

necropsia é feita é muito triste, e que o senhor leve, porque diz saber da sua eficiência, para o 

deputado, a mesma colocação que o colega Antonio colocou, para ver a hipótese de ter um médico 

legista, como já tinha, porque é muito demorado, e também muito triste quando acontecem esses 

fatos, porque quando recebe uma notícia assim, que não tem solução, e ainda mais a demora é muito 

triste. Pede que o senhor (referindo-se ao assessor do deputado Bianchini) possa levar ao deputado 

Bianchini, que é uma pessoa muito eficiente também. Deseja se associar a moção de pesares as 

famílias do seu João Paulo, que Deus só Ele nesse momento para confortar aquela família, diz que 

não tem muitas palavras para dizer e também do seu Ibanez Dutra, que Deus conforte a família do 

seu Ibanez também. Quer falar no dia de hoje, da Lei que foi aprovada dia três de outubro, a Lei 

13.342, foi publicado no Diário Oficial da União, que garante insalubridade aos agentes de saúde. Diz 

que ficou triste vendo a Vera, sua amiga particular e agente de saúde, que foi visitar, do jeito que a 

Vera se machucou trabalhando, e todos os agentes que trabalham na saúde sabe-se que correm 

riscos de se machucar também, ninguém quer, mas correm risco. Acha que no momento que marca 

um perito para vir no município tem que ver de perto a situação, porque ficou sabendo depois que o 

perito até foi embora. Acha que o perito que veio e não deve ter visto bem o que os agentes fazem, 

porque os agentes que trabalham, eles fazem até a parte de endemias, que tem contato. Então, acha 

que por isso nada mais justo do que receber insalubridade e até mesmo os agentes do PIM. Acredita 

que ele tinha que ter visto, esse perito, também em uma olhada de perto, porque quem trabalha nessa 

lida com coisas perigosas, mas torce que venha de novo no município e que olhe com carinho a parte 

dos agentes de saúde também, porque é uma necessidade.Também quer falar aqui do Projeto 

006/2017, da insalubridade do servidor daqui da Câmara, que lhe chamou a atenção que na última 

sessão foi votado dois projetos verbais e porque não foi votado o dele. Sinceramente até agora não 

entendeu, hoje o Presidente não está, mas gostaria que ele lhe respondesse o porquê não foi votado 

se os outros projetos foram votados verbais. Acredita que poderia, porque agora vai ser votado hoje e 

ele só vai receber daqui um mês, uma coisa que já poderia estar sendo adiantado. E quer deixar bem 

claro nessa Tribuna que não tem medo de ameaça, que ameaça por telefone diz não temer a nada, e 

não vai citar nome, só vai dizer que não teme, que sabe muito bem a sua conduta, e só teme a Deus, 

somente Ele na sua vida que teme, ameaças para sua pessoa não adianta vim com ameaças, até 

porque todo mundo sabe onde mora, sabe da sua família, então não adianta ter ameaças. Quer 

também dizer da doutora Mariela, que lhe deseja sucesso, que está saindo do município, uma 

excelente profissional, que graças a Deus passou, mas acredita que é uma perda para o município, 
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mas é assim os médicos vão e vem e fica a boa experiência. Então, sucesso a Mariela, que Deus te 

abençoe nessa nova caminhada. Quer pedir para a comunidade se associar no almoço da Vanessa, 

que vão poder se unir para sábado estar ali, que a Vanessa também está precisando e vamos pedir a 

Deus força para a Vanessa enfrentar essa batalha. Seu muito obrigado e volta em seu tempo de 

liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Em viagem para Foz do Iguaçu.  VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO 

FERREIRA (PP): Cumprimenta o presidente em exercício, a colega vereadora, os colegas 

vereadores, o senhor Luiz Felipe da localidade de Areias, os assessores do deputado Bianchini, o 

Maurinho, o Alcindo, e os funcionários dessa Casa. Começa se associando com os colegas, com 

sentimentos para a família do senhor João Paulo, como diz a filha dele, um homem trabalhador, 

batalhador, sempre trabalhando para sustentar a família e acabou perdendo a vida tragicamente. Diz 

que temos que olhar mais aqui no município para ver quantos acidentes de trabalho estão tendo, não 

sabe se, de repente, orientar mais essas pessoas, fazer algumas coisas para eles terem mais 

segurança no trabalho, ter mais equipamentos para trabalhar, infelizmente ele perdeu a vida com 

cinquenta e quatro anos, deixou sua esposa, sua filha, mas ele está com Deus, e Deus vai confortar o 

coração delas, tem certeza. Seus sentimentos também a família do senhor Ibanez Dutra. Sobre o 

risoto da Vanessa, que está juntamente com o Lions conversando com a dona Judith, que foi 

transferido porque estava chovendo muito no sábado, e no domingo graças a Deus não choveu, 

acabou não chovendo no domingo, mas não sabiam. Por isso foi transferido, e pede que todos 

comprem o cartão e colaborem com a Vanessa. Diz ter conversado no dia de ontem com a mãe dela, 

e hoje também de novo por telefone, e vamos continuar orando pela saúde dela. Tem certeza que 

Deus vai dar vitória a ela, ela é uma guerreira. Diz ao colega Tiago, que o mesmo fica dizendo que o 

“barco vai afundar”, cair, isso é um desejo seu, parece que o mesmo quer que faça a administração 

“afunde” de vez, mas fala que tem certeza que a adimistração é um trabalho em equipe tem os 

acertos sim, mas tenha certeza que tem “montes” de coisas que estão erradas, o prefeito, o 

administrador, os coordenadores sentam e conversam para tentar ajeitar, e o colega, como 

funcionário público, teria que dar idéias no município, o mesmo tem filhas aqui no município, ou o 

colega quer que o município seja que nem o Brasil, que nem o país, que é o seu Partido do PMDB,  

que está lá e o senhor fala que é do PMDB, todos sabem que o senhor é do PMDB,  ninguém está 

aqui para defender “eu sou PP”, estão aqui para defender o município, estão aqui para trabalhar pelo 

município. Pergunta se será que vão estar sempre criticando, e o colega diz que não critica, mas está 

sempre criticando a administração, se o colega passa numa estrada e tiver um buraco, o mesmo não 

vai ver como a estrada está boa. Diz ter certeza que o mesmo vai focar naquele buraco só para dizer 

que tem um buraco, nada é perfeito na vida da gente, o colega sabe que nada é perfeito, mas temos 

que dar apoio, o colega trabalha na Secretaria da Agricultura, o mesmo fala mal da Secretaria da 

Agricultura, fala da de Obras, tente ajudar, tente dar idéias, como homem do povo, como está aqui 

para ajudar o povo, vamos ajudar a consertar o município, não só criticar e só ofender e só fazer, 

vamos tentar acertar. No dia de hoje também quer parabenizar os aniversariantes da semana, sua 

irmã que foi dia vinte cinco, seu filho no dia de ontem parabéns para ele, o Carlos Eduardo, que fez no 

domingo e hoje seu irmão que está lá comemorando que logo mais estará lá comendo churrasco, 
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parabéns para seu irmão, o Ronei, para sua avó, para seu pai, para todos eles que estão lá, 

comemorando com seu irmão. Deseja tudo de bom para ele, e que Deus sempre lhe proteja e ilumine 

seus passos. Para doutora Mariela também quer desejar sucesso nessa nova caminhada, ela irá fazer 

muita falta no município, como falou a colega Carini, é uma pessoa bem experiente, bem profissional 

e vai deixar saudades para todos aqui no município. Deseja dar boas vindas para os dentistas que 

estão chegando ao município, que é o doutor Renato Bitencourt Rosado, sobrinho da colega Carini, e 

o Mateus da Silva. Deseja a eles sucesso no município, e tem certeza que eles fizeram um bom 

empreendimento aqui no município. Deseja uma boa semana a todos e até terça feira que vem. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder 

de Partido, PP: Dá suas boas vindas aos novos dentistas que estão chegando com o novo 

consultório, e fala que um é filho do seu amigo particular, Jair, e diz que deve muita obrigação ao 

mesmo, pois quando veio ao Capão do Cipó, foi ele que o apresentou aqui, e que muita gente pode 

até não saber, e ressalta que o seu Jair é um amigo pessoal. Diz que deve muito, pois ele quem o 

apresentou na administração, mas que devido ao lugar que veio trabalhar não foi muito bem recebido 

no Capão do Cipó pela administração que iniciou o município. Comenta que a perseguição vem de 

muito tempo, e que esse negócio aqui no Capão do Cipó funciona através de perseguição, conforme o 

lugar que a pessoa está é perseguido e não dão nem oportunidade para pessoas trabalhar, mas, 

graças a Deus, que ele está no comando de tudo, e diz que só resta agradecer a Deus. Dá os seus 

parabéns a esses novos jovens que estão aí, empreendedores no nosso município, e sucesso nessa 

carreira que estão almejando no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

TIAGO GERMANO CAZARTELI ROSADO, Líder de Partido, PMDB: Os seus pesares a família do 

João Paulo e do Ibanez, e pede que Deus dê força nesse momento difícil. Cita a colega Ionara, e diz 

que acabou de comentar sobre as idéias que sempre sugere, e, às vezes, por ser oposição não são 

aceitas, e que críticas na sua Secretaria de Agricultura também não. Ressalta que só vem informar o 

que os munícipes o ligam e pedem ao mesmo que fale, e que se o povo do interior lhe liga e pede, 

porque está acontecendo isso e isso, e que gostaria que o mesmo falasse na tribuna, e com certeza 

irá falar, e que não tenham dúvida nenhuma. Comenta que o que mais impressiona e que vai falar 

mais uma vez, é que o povo que lhe liga, oitenta por cento são eleitores desse governo, e que tem 

denúncia de CCs, e ressalta se a mesma acha que está bem, se o grupo dos mesmos, de 

funcionários, começou a denunciar os mesmos, imagina o que vem pela frente. Comenta que não 

quer que afronte, mas que quer que vá bem, que quer que a coisa ande, e fala que não está 

acontecendo, mas espera que dê certo, pois é só trocar umas “peças”. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Líder de Bancada, PP: Cita o Tiago, e 

diz que terão que saber quem são os CCs, para “mandar sair fedendo”, pois são uns “baita 

fofoqueiros” que estão “mamando na teta”, e pede ao mesmo que depois, “in  off”, falar o nome do 

“sem vergonha”, para poder mandar embora, porque é feio. Parabeniza o seu Luiz Felipe, pois está 

ajudando tal comunidade para ajudar a levantar a associação, e diz que o que precisar dele, com o 

pouco que tem e puder ajudar, pode contar, porque sabe o valor que tem uma associação na 

comunidade, um lugar para as pessoas se reunir, fazer suas festas. Quer deixar dito que está se 

sentindo feliz por ver nossa cidade pintada, com uma nova cor, e diz que o Natal está chegando aí, e 
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parabeniza a equipe que está trabalhando “no olho do sol”, e fazendo a pintura. Ressalta que sabe 

que estão ganhando para isso, mas estão fazendo o trabalho deles, e que os mesmos não vão 

trabalho para quebrar maquinário e ficar sem fazer seu trabalho, e que a gente tem que valorizar e 

parabenizar os mesmos. Cita a doutora Mariela, e diz a ela que está fazendo falta no nosso município, 

e que só de pensar que iremos ficar sem a mesma, e fala que temos outros bons doutores aqui, mas 

a nosso comunidade precisa de bastante médico, e se faltar um dia que não tenha consulta, vêm aqui 

e “bate” em toda unidade de saúde, e diz que é isso que a gente não quer. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Bancada, PDT: O vereador não 

fez uso de seu tempo regimental. VEREADORA CARINI JESUS ROSADO NASCIMENTO, Líder de 

Bancada, PMDB: Cita o colega Jairo que lhe passou que quinta-feira a Secretaria do Meio Ambiente 

vai estar na praça, a partir das quatorze horas, entregando as mudas. Comenta que para a mesma, 

hoje é um motivo de satisfação de conseguir ver o Renato montar o consultório, e a partir de hoje 

estará à disposição de toda comunidade cipoense. Fala que o mesmo vai atender os convênios, e 

quem tiver qualquer dúvida é ligar para 984430901, que a Fernanda estará atendendo ali, e estará à 

disposição de toda comunidade. Fala que para a mesma é um motivo de satisfação um filho dessa 

terra voltar a trabalhar aqui, e diz que vai ser nas terças e quintas, na terça será o Renato e nas 

quintas será o Mateus que está chegando. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIZ 

OZÓRIO GOMES MANENTE, Líder de Partido, PDT: Fala sobre a muda que a colega Carini se 

referiu, que é a crotalária, e semente junto. Pede ao secretário mais rapidez nas horas da patrulha 

agrícola, onde tem bastante gente atrasada, e que tal diz que não, mas tem, e cita o “Maurinho”, que 

está aí e que esperou bastante, e agora foram lá e estava molhado, e falam que vão fazer amanhã ou 

depois. Pede, novamente, que faça isso com rapidez. Comenta sobre o “barco que afunda”, e diz que 

isso é uma besteira falar, que acha que não tem perigo dele afundar não, pois verba deve estar tendo 

bastante, pois o prefeito está viajando, está em uma praia curtindo, e fala claro que é com dinheiro 

dele, e que não vai ter perigo de jeito nenhum. Pede que sejam tomadas as providências em vários 

casos que falta, pois desde que não foi elaborado tal projeto de dez a quinze mil, fala que não 

esperam nada, e que simplesmente espera de uma administração que tem bastante gente 

incompetente, mas na cabecinha dele, e deixa bem claro, que pelo seu Osvaldo Froner, grande 

homem, mas como administrador ele deixou de ser desde tal projeto que o mesmo colocou e o 

vereador não poder, e até hoje lhe dói, como está doendo para noventa e duas famílias. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente passa os trabalhos da Mesa para a 1ª secretária para 

fazer uso da palavra. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Fala que 

sinceramente, acha que às vezes se associa as palavras da Vereadora Ionara, sobre falar em 

“afundar o barco”, mas que se esse barco afundar, irão afundar junto, porque não vão ter esse salário 

que o povo lhes deu, e que lamentavelmente temos de pedir a Deus, para que esse município se 

levante cada vez mais, para que tenha essa câmara completa, com nove vereadores eleitos pelo 

povo, buscando o melhor para a comunidade, fazendo o melhor pela comunidade, tentando resolver 

os problemas da comunidade e que sabemos que não é fácil. Comenta que mora em uma pequena 

comunidade, e sabe disso, e que vive na comunidade, sabe da dificuldade nas comunidades que 

passa, sabe como construir uma associação de moradores, e manter uma associação, e diz que sabe 
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que não é fácil, citando o Luiz Felipe. Ressalta que tem custos, e que pediremos a Deus para que não 

venha acontecer essas palavras aqui na câmara, de dizer que o município vai afundar, ou que a 

administração vai afundar, e fala que se Deus quiser, não vamos passar por isso, vamos crescer cada 

vez mais o município do Capão do Cipó, e diz que vai crescer sim. Comenta sobre o prefeito que está 

no Paraná, no encontro da CNM, Confederação Nacional do Brasil, que é realizada sempre em 

Brasília ao final de um ano, tentando as melhorias, tentando buscar alguma coisa, tentando buscar 

alguma coisa em Brasília. Fala que os mesmos estão no Paraná tentando resolver, e que não está o 

prefeito na praia, não lhe apareceu na praia, não viu o presidente dessa Casa na praia. Diz que sabe 

que os mesmos estão participando de um congresso da CNM, e pede ao colega vereadores, para 

aqueles que ainda não sabem o que é CNM, são as Confederações do Brasil, e ressalta que 

acontece, pelo menos, duas vezes no ano em Brasília, e agora dessa vez aconteceu no Paraná. Fala 

que sabemos disso, que lá está o prefeito tentando resolver, e que certas pessoas estão lá, ministros, 

deputando federais, tentando repassar alguma coisa para o município, que certamente não virão, e 

que os repasses só acontecem lá em Brasília, para compra de votos para manter o presidente no 

cargo, e ressalta que isto acontece lá em Brasília, e que pagam isso e pagam aquilo. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor 

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

e da matéria em pauta: OF. 001/2017, do ABC, solicitando empréstimo Plenário para reunião sobre o 

Carnaval 2018, dia 28 de novembro, às 20h. MOÇÃO DE PESAR 025/2017, dos vereadores aos 

familiares de João Paulo dos Santos Vargas. MOÇÃO DE PESAR 026/2017, dos vereadores aos 

familiares de Ibanez Borges Dutra. Após o senhor presidente, em exercício, convida aos colegas para 

discutir e votar: MOÇÃO DE PESAR 025/2017, dos vereadores aos familiares de João Paulo dos 

Santos Vargas, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 026/2017, dos vereadores aos 

familiares de Ibanez Borges Dutra, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 006/2017, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a concessão de adicional de penosidade, insalubridade e 

periculosidade, aos servidores do Poder Legislativo e aprova o laudo pericial das condições 

ambientais, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Verificando não haver mais nada a 

tratar o senhor Presidente, em exercício, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e 

convida a todos para a próxima sessão que será dia 05/12/2017, 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, em exercício, e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do Cipó, 28 de 

novembro de 2017. 

 

 

 

 


