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ATA N° 040 / 2022 (Ordinária) 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2022, 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 2022. Havendo número regimental de 

vereadores, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, declara aberta a sessão: “Sob 

a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após a Senhora Vice-Presidente, no exercício 

de Presidente, informa que está exercendo as atribuições de presidente, em razão da assunção 

ao cargo de prefeito municipal, pelo vereador Tiago Olímpio Tisott, presidente desta Casa, em 

decorrência do cumprimento de Acórdão proferido nos autos do Recurso Eleitoral nº 0600501-

75.2020.6.21.0044, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral – RS, durante o período de afastamento 

do titular. Também comunica que assume, nessa sessão, as funções de vereador junto à Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó – RS, como 1º suplente da União Popular 

(Progressistas, PDT e PT), representando o Progressistas, o vereador Antonio Chaves Jardim, 

bem como as demais sessões que se sucederem até o retorno do vereador Tiago Olímpio Tisott, 

titular do cargo,  o qual apresentou documentação necessária para a posse, na Secretaria da 

Câmara, conforme Lei Orgânica Municipal, artigo 24, § 4º, § 5º, a fim de ser arquivado no serviço 

de pessoal competente. Também informa que Vossa Senhoria fica dispensado de prestar o 

compromisso de posse, de acordo com art. 105, § 3º, do Regimento Interno. Informa também que 

o vereador Luis Henrique do Nascimento Viana, fará parte da Comissão de Constituição e Justiça, 

como 3º membro, e da Comissão de Orçamentos e Finanças, como presidente, motivo vacância 

do cargo, antes ocupado por esta vereadora. Após a Senhora Vice-Presidente, no exercício de 

Presidente, passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a leitura da ata 039/2022, da 

Sessão Ordinária do dia 11/10/2022, que foi aprovada por unanimidade. Após, a Senhora Vice-

Presidente, no exercício de Presidente, chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de 

seu espaço regimental de 05 minutos e informa que a vereadora Nariéle Zamboni não se faz 

presente motivo acompanhar sua filha em consulta médica. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM (PROGRESSISTAS): O vereador não fez uso do seu tempo regimental, 

cedendo 03 (três) minutos ao vereador Luis Henrique Viana e 02 (dois) minutos para o 

vereador Antonio Jardim. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO (MDB): Senhoras e 

senhores, colegas vereadores, vereadora, aos servidores, espectadores, aos ouvintes da 87.9, 

seu boa noite. Inicia hoje falando em primeiro lugar, antes das pautas, suas boas vindas ao seu 

colega Antonio Jardim por ter assumido uma cadeira nesta Casa Legislativa, e espera que acalme 

um pouco suas discussões e, se não acaba, pelo menos diminuam um pouco e torce que aqui 

dentro a pacificidade se faça presente aqui, mas sempre está “aberto a discussões” e tudo que for 
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necessário, estão sendo “bem pagos” para isso. Fala um pouco, e brevemente, porque não tem 

muito que dizer sobre toda essa movimentação política em Capão do Cipó, como disse que 

“cansou” de repetir e aqui dentro não se manifestaria, não vai se manifestar, não tem poder de 

decisão, e então, portanto coube a Justiça, os trâmites foram feitos e assumiu, começou a partir 

de hoje, o presidente, ex-presidente desta Casa, Tiago Olímpio Tisott, temporariamente, 

interinamente Prefeito de Capão do Cipó. Pode logo cedo, um dos primeiros a estar conversando 

com ele, colocando algumas ideias e algumas demandas que, infelizmente, durante dois anos não 

foram concluídas e cumpridas, mas se comprometeu a, pelo menos tentar, nesse período que 

ficará à frente da Administração Municipal e se comprometer a trabalhar em conjunto para melhor 

benefício da comunidade cipoense. À presidente que assume a Câmara hoje, nada mais que boa 

sorte pode desejar, porque o bom trabalho e condicionamento da Câmara refletem para todos os 

vereadores e, consequentemente, para a comunidade, mas já deixa aqui, referindo à colega 

Ionara, citando como exemplo, hoje deveria ter colocado em pauta, mas não sabe por que não 

colocou a votação daquele projeto, que houve pedido vistas, seguindo o regimento, de cinco dias 

de vistas, não foram apresentadas novas vistas, não foi trazido em pauta, e que apenas observe 

essas situações, que o regimento seja cumprido, pois diz saberem o que acontece quando não se 

cumpre um regimento, fora isso deseja boa sorte e um bom mandato quanto à frente da Câmara. 

Também, antes de vir à Câmara, à tarde, esteve na rádio Cipoense falando um pouco sobre as 

coisas boas, como disse lá, e dentre essas coisas boas estão se iniciando as recuperações da 

RSC-377 e da RSC-533, cobrada não só por sua pessoa, mas por outros colegas e outras 

autoridades políticas e civis, mas que teve participação, esteve com o secretário de Transporte e 

Logística e, infelizmente atrasou, como toda obra pública, atrasou o que era para o início do ano, 

foi sair agora, mas que bom que está saindo o que foi prometido pelo Governo do Estado, no 

Avançar, está saindo e isso é benefício de todos que utilizam essa via, mais uma promessa que 

não vai ficar “só no papel”, graças a Deus. E, referente ao Projeto de Lei 63 (meia três0, se não se 

engana, referente ao município, a gratificação parcelada, diz que recebem à tarde, têm que ler 

todo, se interar e votar, diz não concordar, vai pedir vistas, pois não deu tempo de ler e, se alguém 

estiver votando, acredita que não tenha dado tempo, mas fica aqui sua opinião sobre ele, não 

pode dizer que é a favor ou contra, pois não pode e não teve tempo de ler e se interar, mas, com 

certeza, que após entendê-lo irá se manifestar, mas que vai pedir vistas e se seus colegas 

acharem que não deve, irão votar tranquilamente, enquanto está ali analisando. Era isso no 

momento e volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ADAIR FRACARO CARDOSO (PDT): Cumprimenta a senhora presidente, senhores vereadores, 

funcionários desta Casa, ouvintes da Cipoense FM, colega Rudinei e sua esposa, professor Valdir, 

colega Willian, colega Douglas, mais uma vez fazendo a transmissão pelo Facebook. Não tem 

como deixar de falar, primeiramente desejar bom retorno ao colega Antonio, que seja bem vindo a 

esta Casa, colega Ionara sucesso à frente desta Casa, sobre o TRE ter cassado o diploma do 

prefeito e vice de Capão do Cipó, isso repercute em todo o Estado, RBS, diga-se até 

internacionalmente na Espanha, munícipes que lá moram. Diz que dias difíceis estão passando, 

momentos de muita incerteza, momentos que Capão do Cipó jamais esperava passar, nem 
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mesmo a própria oposição achava bom nesse momento ter uma eleição, interromper um mandato 

ao meio, próximo prefeito e vice terão um ano para administrar e já estaremos entrando, 

novamente, no ano da nova eleição. Vê-se, “já de cara”, muitas desavenças, principalmente 

dentro dos partidos, um querendo “largar na frente do outro”, sem ao menos ter respeito com o 

eleitor, com os filiados, e pelo mínimo consultar, estamos à véspera de uma Copa do Mundo, é 

mesmo que irmos para a Copa e não levarmos os jogadores. Sabe-se que a própria CBF tem 

algumas “marcas” que escalam a Seleção Brasileira, nem sempre os melhores jogadores 

participam da Copa, mas aqui espera, desde a última sessão, e é o único que vem falando de 

poderem sentar entre os partidos e, no mínimo, conversar, mas os partidos, lhe parece, que não 

têm o interesse nem de sentar e pensar em trabalhar pelo Capão do Cipó, “isso é uma vergonha”, 

os “caras” deixam os interesses pessoais, de cada um, acima dos interesses do município. Cita 

que se não sentar, nesse momento de tanta dificuldade, pelo mínimo para tentar fazer um acordo, 

fazer um consenso, não podem esperar muita coisa do próximo pleito, com certeza quem luta por 

poder, por status, não luta pelo melhor para Capão do Cipó, mas espera que os presidentes de 

partido, filiados, façam uma reflexão e que, no mínimo, possam sentar e tentar fazer um Capão do 

Cipó mais forte, unidos, para que um dia possam dizer que terminou a disputa política, nem que 

seja por dois anos, que só traz intriga e desavenças entre uma comunidade unida e trabalhadora, 

como a de Capão do Cipó. Seu pensamento é esse, sempre foi de colocar e deixar claro, se não 

for possível sua parte estará fazendo, que é de tentar, até o último momento, de se unirem e fazer 

um Capão do Cipó mais forte. Volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PROGRESSISTAS): O vereador fica com 09 

(nove) minutos, pois os vereadores Olmiro Brum e Diego Nascimento lhes cederam 02(dois) 

minutos do seu tempo regimental, cada. Cumprimenta a senhora presidente, em primeiro lugar 

quer agradecer a Deus por estar retornando a esta Casa, cumprimentar seus colegas vereadores, 

a Mesa Diretora, a todos os servidores aqui desta Casa, ao Douglas que se encontra sempre 

fazendo as live, seu colega de trabalho William, excelente colega que teve lá na Secretaria de 

Saúde, professor Valdir, também seu amigo Rudinei e sua esposa, secretária da Casa, e dizer 

que, em quatro  meses e quinze dias, teve um trabalho lá na Secretaria da Saúde, gratificante, 

muito aprendeu, com  todos os servidores que lá estão naquela Casa. Agradece, de coração, do 

mais alto escalão ao menor servidor de lá. Teve muito a aprender na Secretaria de Saúde do 

Município. Fez o que pode pela população de Capão do Cipó, juntamente com os servidores, com 

os médicos, com equipe de trabalho e também com as enfermeiras, um excelente trabalho, os 

motoristas, só tem a agradecer, sinceramente. Trabalhou esses quatro meses e pouco com o 

pessoal do PIM, o pessoal dos agentes de saúde também, a qual teve um carinho muito grande a 

eles e, no momento desse de hoje, que não é o caso do mesmo citar, de estar aqui retornando 

essa Casa, motivo nosso Presidente titular ter assumido o Executivo retorna aqui para assumir 

essa vaga deixada pelo presidente para ser prefeito do município de Capão do Cipó. 

Sinceramente diz que cada vereador, como aqui já teve vereadores, e tem vereador, como 

vereador Jairo, vereador Adair, vereador Henrique, todos eles já passaram por uma secretaria e é 

somente o vereador quando passa por uma secretaria para vir aqui, às vezes, “abrir a boca” e 
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falar aquilo que não conhece e o mesmo teve a oportunidade de passar por uma secretaria e “não 

é tudo aquilo que enxerga na rua” e traz na tribuna da câmara, lá existem leis que os ampara, que 

não deixa de fazer, que não deixa de comprar, então sabem eles que, quem passar por uma 

secretaria, ele volta com outro pensamento para essa Casa, e tem certeza que fará de si mesmo, 

nesse momento ficará aqui, um trabalho gratificante à população, porque as necessidades de 

todas as secretarias, todos têm os seus direitos, não é como a gente pensa, como comprar, como 

fazer, “como isso”, não, pois tudo existe uma lei e, muitas vezes, não podemos servir ao ser 

humano porque a lei os impede. Então, muitas vezes fica triste, o William sabe disso, o qual se faz 

presente, muitas vezes tentava resolver os problemas, mas graças a Deus, deram seguimento ao 

trabalho do Henrique Nascimento, na Secretaria de Saúde, seguiu lá o que o Henrique deixou 

plantado lá, seguiram perante esses quatro meses e meio na Secretaria de Saúde. Deseja que 

quem assumir novamente a Secretaria da Saúde, que se Deus quiser faça um belo trabalho, 

porque é  uma secretaria exemplo no Capão do Cipó, não desfazendo as outras, e até mesmo do 

Estado, pois nós temos uma saúde de qualidade, nós temos um atendimento “cem por cento”, que 

isso é muito difícil de nós encontrar em outros municípios. Então, só diz para vocês que muito 

aprendeu e foi gratificante esses quatro meses, não teve um desacordo com um funcionário do 

Posto de Saúde, não “bateu boca” com nenhum funcionário, se respeitavam e trabalhavam em 

conjunto, um fazendo pelo outro, então isso é muito importante, o trabalho dos médicos, dos 

motoristas, enfim de toda aquela equipe maravilhosa que tem na Secretaria da Saúde. Muitas 

vezes dizia para a equipe: "Gente, eu não vou „comprar briga‟ com vocês não, porque amanhã eu 

serei paciente aqui, e vou querer que vocês me atendam bem", mas, graças a Deus uma equipe lá 

que só tem a elogiar. E, dizer que veio a esta Casa para dar de si o que for bom para a sociedade, 

para Capão do Cipó, para a população, porque é isso que querem fazer, é o melhor para Capão 

do Cipó, porque após assumir uma secretaria, como já falou aqui, volta com outra mentalidade. 

Quer dizer ao colega Ryan que eles têm conversado e não vão fazer baixaria aqui nessa Casa, 

vão trabalhar, isso tudo que aconteceu no passado “já passaram uma peneira” e esqueceram tudo 

e vão dar continuidade ao trabalho aqui nessa Casa, porque eles vêm aqui é para trabalhar pela 

população, é levar o melhor para o povo cipoense, eles não querem aqui ouvir baixaria, 

discussões, podem ouvir debates, mas eles precisam de fazer o melhor, a nossa sociedade 

precisa do melhor, a sociedade precisa do melhor. Fala que é como dizem os colegas Adair e 

Ryan, há poucos dias tivemos uma eleição e agora vamos para uma nova eleição de presidente, 

não sabem depois, novamente, outra eleição municipal, um ano e oito meses para depois se 

iniciar uma nova eleição de quatro anos. Fala que não é o Antônio Jardim, não são seus colegas, 

não é o prefeito Froner que foi afastado, não é o vice-prefeito que foi afastado, quem perde é o 

povo cipoense, os trabalhos estavam sendo executado, os trabalhos estavam sendo feitos, se ver 

aí hoje o trabalho na localidade de Carovi, o trabalho na localidade de Entre Rios, trabalho na 

localidade dos Assentamentos, recurso que ficou agora na LDO para o próximo ano de dois mil e 

vinte e três, reforma do pavilhão da 14 de Julho, que vai ser executado, um pavilhão que vai ser 

construído no Sepé Tiarajú, imagine para vocês verem o trabalho, asfaltamento na cidade, casas 

populares para sair, então será que não podemos “olhar com  bons olhos” o que está 
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acontecendo, questiona. Cita que é uma cidade próspera, uma cidade que está avançando, cada 

dia que passa olhamos para Capão do Cipó, todas as pessoas que não têm vínculo com Capão 

do Cipó, passam aqui e elogiam nossa cidade e dizem: “Parabéns para a cidade de vocês, 

parabéns pelas estradas de vocês, parabéns pela  Saúde de vocês”, então  sinceramente o 

mesmo só tem a dizer gratidão a todos, gratidão a todos pelo carinho e por essa Casa hoje lhe 

receber “de braços abertos”, até acabou ficando aqui todo dia conversando com os servidores e 

com os próprios colegas e diz para vocês que enquanto estiver aqui podem contar com o mesmo, 

o povo cipoense pode contar com o mesmo, não só o povo cipoense, como também os seus 

colegas vereadores, para que  possam fazer o melhor para Capão do Cipó. Seu muito obrigado e, 

se Deus quiser, voltam na terça-feira. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): O vereador fica com 03 (três) minutos, pois 

cedeu 02(dois) minutos do seu tempo regimental para o vereador Antonio Jardim. 

Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, funcionários 

públicos, funcionários da Casa, ouvintes da rádio Cipoense, seu boa noite a todos. Diz que essa 

noite inicia sua fala, pois na terça passada não usou a palavra, motivo estar muito triste e abalado, 

mas, saiu daqui da Casa, conversando com as pessoas, todo mundo lhe ligando, as pessoas 

queriam informação do que tinha acontecido e o que iria acontecer, onde não sabia nenhuma 

resposta que poderia dar as pessoas, mas “a vida segue”. Diz que passaram por essa cassação 

do prefeito Osvaldo Froner e o vice Anselmo, mas a continuidade dos trabalhos do Município tem 

de seguir. Fica muito triste, pois estavam fazendo um trabalho para toda a comunidade cipoense, 

junto com a coligação, junto com todos os colegas vereadores, todos unidos pelo melhor de 

Capão do Cipó. Sabe que, para os cipoenses, para a comunidade, será um atraso, novamente ter 

nova eleição, daqui uns dias no Município, já temos a de presidente da República e Governador, 

só que nesse prazo ninguém comenta mais em eleição para presidente e muito pior para 

Governador, somente para eleição municipal, “quem serão os candidatos”. Diz ver comentários de 

pessoas “se lançando”, mas têm “um município para tocar”, independente do que irá acontecer. 

Cita como seria bom se tivéssemos um consenso no Município, mas é muito complicado. Cita que 

o colega Adair comentou, na terça passada, outros colegas também, do jeito que é a política do 

nosso Município, será difícil, algum dia, chegar num consenso. Acha que tinham, nesse momento, 

o qual estamos com um pleito eleitoral por vir acontecer no Município, seria a melhor coisa para o 

povo, um consenso, mas, infelizmente acha que “não vai ser dessa vez” que irá acontecer. 

Destaca que irão “firmes”, junto com a comunidade, com todos os vereadores, novamente, para 

um pleito eleitoral, com novos nomes e, com certeza, trabalhar pela comunidade, independente de 

quem seja o candidato. Seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   

VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PROGRESSISTAS): A 

vereadora fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02(dois) minutos do seu tempo regimental 

para o vereador Luis Henrique Nascimento.  Cumprimenta o senhor presidente,  Mesa Diretora, 

colegas vereadores, munícipes que os prestigiam essa noite, funcionários dessa Casa e ouvintes 

da 87.9. Começa hoje, assumindo os trabalhos dessa Casa, mas, lamentando o acontecido. Tem 

certeza que ganharam essa eleição juntos e, juntos irão superar esse obstáculo que apareceu no 
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meio do caminho, de “cabeça erguida” irão, novamente “à luta”, para fazer o melhor pela nossa 

comunidade. Têm certeza que a bancada Progressistas, o PDT e o PT, juntos, ganharam essa 

eleição, irão continuar unidos e mais fortes, pois, quando os obstáculos aparecem na nossa vida, 

nós renovamos as nossas forças. Deseja ao presidente desta Casa, prefeito em exercício Tiago, 

sucesso nessa pasta que assumiu agora, que é o nosso Município e tenha certeza que pode 

contar com cada um, vão ajudá-lo e ele irá os ajudar. Ao prefeito Froner e ao vice Anselmo, fica 

sua gratidão por esse tempo ao qual estiveram à frente do Executivo, onde fizeram um bom 

trabalho, deixaram suas famílias e lá estavam representando e administrando o nosso Município, 

com cada um deles. Então, diz ao seu Osvaldo que Deus o abençoe e que tudo tem um propósito 

em nossa vida. Ao Anselmo também que Deus continue abençoando ele, tendo certeza que eles 

também irão nos ajudar, nesse momento ao qual estamos passando, tão difícil. Parabeniza aos 

médicos, hoje, dezoito de outubro, Dia do Médico, desses “anjos” que, aqui na Terra, salvam vidas 

e têm muitas dificuldades que marcam o trabalho desses profissionais e são transpostas pelo 

trabalho incansável, pelo profissionalismo e amor ao ser humano, pois não há tempo e nem 

momento para se fazer o bem, por isso devemos a vocês a nossa saúde, não escolhem dia para 

exercer sua profissão, todo dia é dia de salvar vidas e, por isso, seremos sempre gratos e 

rendemos nossas homenagens. Diz ser essa uma homenagem aqui da Câmara de Vereadores a 

todos os médicos do nosso Município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, 

munícipes que os honram com suas presenças, em especial a Cipoense FM, que logo estarão os 

ouvindo. Deixa seus sentimentos pela morte do senhor Agenor, filho do senhor Cabral, munícipe 

de Capão do Cipó, infelizmente uma morte repentina, um AVC fulminante.  Cita o Dia do Médico, 

como a colega falou, temos que valorizar esses profissionais da nossa cidade, os quais “dão a 

vida para salvar vida”, principalmente no enfrentamento da pandemia, que todos sabem que 

estava todo mundo se defendendo, “se escondendo”, “correndo” e eles estavam “firmes” cuidando 

da saúde de todo mundo. Sobre a cassação diz ser triste vir falar, nesse momento, pois, dado 

momento, parece que o vice e o prefeito estavam “fugindo”, e isso não aconteceu, simplesmente 

eles haviam entrado com uma liminar e, enquanto não tinham o resultado, não tinham mesmo 

como ir entregar diplomas. Cita que a liminar deu resultado ontem à noite, o Anselmo ficou até as 

“cinco e quinze”, na Prefeitura, não veio Oficial nenhum para intimar, ou notificar eles, daí hoje, às 

quatorze horas, eles foram até o Cartório Eleitoral, entregar os diplomas e, hoje, assumiu também 

o Presidente da Casa, como prefeito, tudo dentro da legalidade, mas, o que se pôs na imprensa, 

acha que foi um pouquinho adiantado demais. Parabeniza o colega Antonio pelo retorno, sempre 

um vereador defendendo o povo, sabendo do bom trabalho que faz na Casa. Parabeniza a colega 

Ionara pela presidência da Casa, sabendo que irá saber conduzir os trabalhos do nosso 

legislativo. Quanto a consenso, diz ter uma visão diferente, pois, quando emanciparam Capão do 

Cipó, todos os membros partidários, da época, que hoje ainda constituem os partidos existentes 

no Município de Capão do Cipó, e nem se falava em partidos, na época, citando o professor 

Valdir, que se faz presente, ao qual diz que acompanhou, dos que lembra aqui, acha que o “Miro” 

lá do Carovi, sabe da “fase que viveram”, todo mundo lutando para emancipação, não se falava 
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outra coisa. Destaca que “iam a Porto Alegre, vinham de Porto Alegre, corria para cá, corria para 

lá”, uma “batalha” incansável. Diz que ontem estava olhando o resultado do plebiscito, citando o 

colega “Miro”, “Carovi massacrou nós”, mas, “isso não vem ao caso”.  Diz que emanciparam por 

um bem comum, mas, quando foi concedido o direito da eleição, “cada qual queria mais”. Cita que 

naquela época não saiu consenso, imaginem agora, pois a União Popular, composta de três 

partidos, PP, PDT e PT, administrando o Município de Capão do Cipó, e dois partidos adversários, 

MDB e PSD, fazem os recursos e “tiram” o prefeito que estava ali trabalhando pelo povo, essa 

Administração, agora “vamos sentar com eles e fazer um consenso”, esse vereador do PDT é 

contra isso, agora se o seu partido achar que deve acontecer, como vereador tem dois votos na 

convenção, se for “vencido”, não tem problema nenhum, mas a sua opinião é contra. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO VIANA 

(PROGRESSISTAS): O vereador fica com 10 (dez) minutos, pois o vereador Olmiro Brum lhe 

cedeu 03 (três) minutos do seu tempo regimental e a vereadora Ionara Ferreira lhe cedeu 

02(dois) minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta Casa, comunidade 

que se faz presente, quem irá lhe ouvir na 87.9, quem irá lhe ver na live que está sendo feita. É 

um dia difícil, como alguns colegas já falaram, mas “a vida tem que seguir”, o ritmo do fluxo de 

trabalho e de responsabilidade da atual Administração, vai continuar a mesma. Cita sua colega 

Ionara, que Deus lhe abençoe o tempo em que estiver aí, e que pode contar com o mesmo. Cita o 

seu colega Antonio, e parabeniza pelo seu trabalho nesses quase cinco meses na Saúde, e seja 

muito bem vindo. Aos Senhores Osvaldo Froner e Anselmo Cardoso, diz que este vereador segue 

com o mesmo discurso, sempre trabalhando em prol do Progressistas e desta coligação, onde se 

conta com o PDT, PT e Progressistas. Cita que a palavra consenso é muito bonito, não discorda 

nem do seu colega Jairo, muito menos do seu colega Adair e muito menos do seu colega Diego, 

seria muito bom, mas tem muitas “farpas e feridas abertas”, é difícil de sentar, mas não é 

impossível e se precisar sentar, o mesmo está disposto a sentar, isto parte, hoje,  das “forças 

políticas”, os quais são essas forças políticas, os vereadores eleitos por essa população, que não 

merece o que está acontecendo, como o Froner e o Anselmo não mereciam o que aconteceu, 

mas por erros que não irão “condenar” ninguém, aconteceu e hoje é realidade a cassação do 

prefeito e do vice. Ao Tiago, seu amigo, seu colega de Câmara de Vereadores, seu companheiro 

de choop, nas horas em que se tem tempo para tomar, deseja tudo de melhor, disse a ele hoje à 

tarde e repete nesta tribuna, hoje, por tempo indeterminado, que não se sabe quando a Justiça vai 

decidir a nova eleição, ou se o recurso que ainda corre no TRE em Brasília vai ser favorável ao 

Froner e ao Anselmo, que pode mudar, mas, sendo para haver ajustes, para haver melhora na 

Administração Municipal de Capão do Cipó, “esse vereador está junto”, com todas as decisões 

que serão tomadas, mas decisões tomadas junto à coligação que existe, porque além do seu 

partido Progressistas, há dois anos estiveram sentados com o PDT e com o PT, para assumir e 

ganhar a eleição. Cita que a oposição fez a parte dela, e agora vem para o pleito eleitoral, se vão 

sentar e conversar, se o “tal sonhado consenso”, do ano mil novecentos e noventa e seis, ainda 

quando estavam trabalhando o projeto para criar Capão do Cipó, vai acontecer, isso depende, 

mais uma vez repete, das “forças políticas” que têm que honrar cada voto recebido nas urnas, tem 
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que honrar o trabalho em prol desta comunidade chamada Capão do Cipó, o povo não tem culpa, 

“nem uma vírgula” do que aconteceu, o povo merece trabalho, o povo merece dedicação, 

independente de oposição ou independente de vereadores da atual Administração, que é posição 

hoje neste governo. Quer dizer a você comunidade cipoense, que estão aqui à disposição, junto 

com os demais oito vereadores desta Legislatura, para trabalhar em prol desta comunidade, e se 

tiver uma nova eleição que não haja consenso, que tenha respeito, se não quiser ter respeito pelo 

adversário, tenha respeito pelo voto recebido da comunidade cipoense nas urnas, tenha respeito 

pelas famílias que irão receber em uma campanha curta, totalmente diferente, pedindo o voto para 

chegar à cadeira de prefeito, pois será um mandato curto, de dois anos, sendo que dentro destes 

dois anos haverá um pleito eleitoral, o respeito deve prevalecer, as diferenças partidárias isso 

sempre terá, as brigas, cita o seu colega Ryan, mas em prol do Capão do Cipó, e irá citar, não o 

que aconteceu em Unistalda, porque em Unistalda aconteceu uma briga, “puxada por um vereador 

de oposição”, falando mal de Capão do Cipó, e com que direito esse vereador tem de falar de 

Capão do Cipó, ele conhece a nossa realidade, ele sabe do nosso trabalho, ele sabe da 

competência e da responsabilidade pelo povo cipoense? Responde que não, pois aquilo é feio, 

mas discussão política, discussão de ideias, isso faz parte do trabalho aqui dentro, nesta tribuna, 

em prol da comunidade. Repite: prefeito Froner, coligação, vice-prefeito Anselmo, contem com 

esse vereador, independente do cargo que vocês estiverem ocupando, se estiverem fora da 

Prefeitura, saibam que esse vereador vai estar defender o trabalho de vocês, e defendendo 

também a coligação que hoje ainda existe, mas sabe que irão sentar para conversar e está 

disposto a ajudar e jamais a atrapalhar de seguir esse trabalho que estava feito, citado pelo seu 

colega Antonio Jardim. Além disso, muitas coisas, cita o colega Antonio, tem a ponte que está 

sendo feita nos Assentamentos, esperada por muitos anos, pelos seus colegas de Prefeitura, 

baixando custo e irá ser entregue a tempo de passar a colheita dos Assentamentos, daquelas 

comunidades que merecem, isso é trabalho de todos, não é trabalho só de um, é da 

Administração, é da Câmara de Vereadores, e, às vezes, ficar descontentes com alguma coisas 

que o prefeito e o vice faziam, realmente ninguém vai acertar tudo em um trabalho de 

Administração, em um município sempre vai ter, buracos na estradas sempre vai ter, bueiros 

entupidos sempre vai ter, mas têm que olhar com mais carinho e mais responsabilidade e fazer 

mais, que é o que a comunidade merece, fazer sempre mais. Cita o seu colega Ryan, com todo o 

respeito, a presidente não colocou o projeto em votação, não porque é contra o senhor, é porque 

ainda não tiveram tempo de fazer uma reunião com a comunidade daquele bairro, e eles 

concordar, de repente será aprovado com o nome que o mesmo indicou, e terá o seu voto sem 

problema nenhum, mas primeiro têm que ouvir a comunidade, se eles aceitam esse nome, 

tranquilo, o projeto irá para votação. O vereador Ryan Cecchetto faz um aparte: Diz ao seu 

colega que o problema não é a questão de se é contra ou a favor, o problema é que existe um 

Regimento, e esse Regimento deveria ser colocado em pauta, se fosse estendido, deveria ter 

pedido vistas de novo e não ter sido deixado, assim diz o Regimento e somente isso. O vereador 

torna à palavra e diz que “tranquilo”. Quer agradecer à Administração Municipal, ao prefeito Froner 

e Anselmo, que hoje não estão mais lá, e a Secretaria do Meio Ambiente, que já chegou os 
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contêineres para colocar os lixos, citando o seu colega Jairo, contêineres fechados, onde os 

animais e os cachorros que estão soltos na rua, não vão mais tirar. Cita que o que têm que fazer, 

hoje esteve falando com a secretária, isso é um trabalho da gestão da Câmara, que fez este 

pedido, tem a indicação dos vereadores, de todos os vereadores, aqui a indicação, citando o seu 

colega Antonio, então o que vai acontecer é agora orientar, fazer um trabalho nas escolas, um 

trabalho nas comunidades em que eles têm que levar os seus lixos até os contêineres, onde será 

fechado até o dia do recolhimento. Então, isso é trabalho conjunto, isso é trabalho dedicado a 

essa comunidade, e vão resolver aquele problema de entrar na cidade e estar limpa e estar 

roçada e pintada, e ter lixo na Avenida que, infelizmente, acontece porque os animais vão até lá e 

tiram da lixeira. Então, ficam felizes de saber que este trabalho está andando e que, realmente, vai 

continuar andando com o Tiago, o tempo em que estiver lá, e, com certeza, se ir para outro pleito 

eleitoral, quem for o candidato, quem for o candidato da coligação terá o seu apoio, estará 

trabalhando como sempre fez, tem, mais uma vez repete, trinta anos de Partido Progressistas e 

respeita quem trabalha junto e são seus companheiros, inclusive os partidos que estão com eles. 

Volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA NARIÉLE 

PEREIRA ZAMBONI (MDB): A vereadora Nariéle Zamboni não se faz presente motivo 

acompanhar sua filha em consulta médica.  VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES 

BRUM, Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: O vereador não fez uso do seu tempo 

regimental. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO, Líder de Partido, MDB: Faz uma curta 

reflexão sobre o que foi dito. Cita o colega Antonio e diz concordar com ele que o Município 

sempre vem crescendo, mas, não diz o medo, mas sim uma observação, que Capão do Cipó pode 

“dar passos mais largos‟ nesse crescimento, e Capão do Cipó está muito bem financeiramente, 

graças à agricultura “e tudo mais”, mas e se não estivéssemos num momento assim, essa é a 

dúvida. Sobre eleições, a sua opinião como cidadão cipoense, e não como vereador representante 

do MDB, a sua opinião é que, por se tratar de algo temporário e mais curto do que uma 

candidatura comum, deveria sim, existir a possibilidade de conversa, de diálogo, pelo menos de 

diálogo entre os partidos, pois ouvindo o discurso do colega, desde noventa e seis, não lembra se 

o Jairo ou o Henrique, porque não serem eles esses “agentes de mudança”, porque não passar 

por suas mãos fazer o que os outros não conseguiram fazer, questiona. Também falou sobre 

“farpas e feridas abertas”, concorda, desde o início, se não viveu lhe contaram, e tem a certeza 

que era verdade, agora, se tiveram no Município, por exemplo, o PDT que, desde o início esteve 

junto com o MDB e hoje compõe com o Progressistas, tiveram o Elso Engleitner, vice de Osvaldo 

Froner, e hoje Vice-Presidente do MDB, porque não podem, questiona. Cita quantas pessoas que 

mudaram de partido, mudaram de governo e “as coisas estão aí”. No passado era o seu colega 

Jairo “naquele lado”, quem sabe no futuro outra pessoa. Peque que entendam que existe sim e 

deve existir a possibilidade de diálogo, porque existiu e têm o mesmo direito. Até semana que 

vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO, Líder 

de Bancada, PDT: Se colocou à disposição, citando o colega Tiago que chegou e deseja boas 

vindas, na última sessão e amanhã, na parte da manhã, estarão reunidos para poderem, nesse 

período que o senhor estiver à frente daquela Casa, da melhor forma conduzir o Município. Espera 
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que o Presidente, hoje Prefeito, não sinta o “peso do cargo” e terá seu apoio para tomar todas as 

decisões que aqui nesta Casa sempre tomam e sempre cobram a Administração, e hoje a 

Administração de Capão do Cipó está sob o comando da Câmara de Vereadores de Capão do 

Cipó. Então, o que eles “pregavam” aqui, o que cobravam do ex-prefeito e ex-vice-prefeito, agora, 

se depender de sua pessoa, irão colocar em prática, “não mudará uma vírgula” do que colocava 

aqui, e que ele terá o seu apoio para tomar as decisões que forem necessárias. Quanto às pontes, 

cita o seu colega Henrique, no Assentamento, muito bom o trabalho dos servidores, acha que 

senão até o começo da colheita, mas nos próximos dias será concluído aquele trabalho. Também 

fez o pedido para o secretário de Obras que ali perto da Agrofel solucione aquele problema, o 

Prefeito sabe disso. Gostaria de deixar um pedido ao seu colega Ryan, que não pedisse vistas 

daquele projeto, é um projeto muito esperado pelos servidores e é legal, são pagamentos que não 

foram feitos, então se puder não pedir vistas ficaria muito agradecido. Volta na terça-feira da 

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

CHARÃO, Líder de Partido, (PDT): Realmente, cita o seu colega Adair, esse projeto 063 (zero 

sessenta e três) os funcionários estão ansiosos, pois até poderia ter vindo antes aqui para esta 

Casa, mas acredita que passe hoje aqui nesta Casa e acha que está bem explicado, pois o 

pessoal, todo mundo, e até o mesmo foi lá para saber, hoje, certinho como era e ele é pago em 

três anos, enfim, o pessoal quer receber mesmo e tem dinheiro em caixa, então “vamos dar jeito 

de pagar o pessoal”. Sobre os contêineres, até hoje, o prefeito está presente, e reunido com a 

secretária, o prefeito Tiago fez o pedido para que fossem comprados mais cinco contêineres, 

parabeniza o prefeito, reunido com a secretária do Meio Ambiente, chegaram dez contêineres, 

onde foram comprados dez e irá chegar, pois a secretária vai fazer o pedido, que o prefeito Tiago 

pediu a compra de mais cinco. Parabeniza o seu colega Antonio, o qual tinha pedido a compra 

destes contêineres aqui e mais outros colegas haviam pedido também. Fala que tem o sonho que 

seja feita a estação de transbordo no município de Capão do Cipó, que é para solucionar o caso 

do lixo em Capão do Cipó, pode ser que um dia aconteça e vai ser exemplo para todos os 

municípios da região. Cita o seu colega Ryan, dizendo que pode acontecer sim, mas diz que não é 

dono o seu partido, fala que foi presidente do seu partido por dezesseis anos e depois voltou mais 

quatro anos e as decisões que são tomadas, são pela maioria e não tem nada contra, como já 

disse, e se acontecer de fazerem consenso, estará lá e quem sabe é um sonho e pode ser, é um 

progresso para Capão do Cipó, pode ser, mas diz pelas circunstâncias que aconteceu, que na 

época não tinha isso, e agora piorou e a “ferida ficou maior”. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: A vereadora 

Nariéle Zamboni não se faz presente motivo acompanhar sua filha em consulta médica. 

VEREADOR LUÍS HENRIQUE DO NASCIMENTO VIANA, Líder de Governo: Cita sobre o 

projeto 063 (zero sessenta e três), o qual diz achar que não precisa de uma leitura maior, pois se 

sabe que é uma lei de dois mil e dois, dos funcionários públicos, direitos deles, os quais já foram 

somados e detectados lá pela Administração Municipal, feito “tudo certinho”, será pago em três 

vezes e já está autorizado o primeiro pagamento, agora no final do mês, então, tem todo seu 

apoio e seu voto. Sobre os médicos, parabéns a todos, em especial aos nossos do Município, e 
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todos os que exercem essa função, pois, são “anjos” direcionados por Deus na Terra, para fazer 

esse trabalho salvando vidas e merecem todos os parabéns. À família do senhor Cabral, pela 

perda prematura de seu filho, sentimentos à família, sabemos que uma coisa tão difícil, mas que 

todos nós, infelizmente, passamos e que Deus de discernimento e passe a abrandar os corações 

deles. Pede à comunidade do Capão do Cipó, que esse trabalho do colega Jairo e demais 

colegas, dos containeres, será feito, já tinha falado, uma conscientização de que tipo de lixo que 

por ir até lá, pois se sabe que lixo orgânico se coloca na horta para plantar uma alface, um 

tempero, não se coloca lixo orgânico lá, mas, essa conscientização será feita pela Administração 

Municipal, pela Secretaria de Meio Ambiente, com as escolas e com toda nossa comunidade. 

Demais projetos que irão à votação nessa Casa, hoje, tem todo seu apoio para votar, terão ajustes 

que serão feitos, referente à situação do PIM, sabendo que ninguém ficará descoberto, pois o 

pessoal que está lá irá fazer um bom trabalho, e essas duas meninas que querem, estão 

decididas a ir para a Secretaria de Educação, é uma escolha delas e não irá contra a escolha 

dessas duas colegas e sabe que não irá prejudicar, pois tem como fazer um trabalho com as 

pessoas que ficarão lá no PIM,  as quais são competentes para seguir exercendo essa função. 

Agradece a todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após, a Senhora 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida o 1º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. GAB. 134/2022, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Projeto de Lei 062/2022. PROJETO DE LEI 062/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023”. OF. GAB. 135/2022, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 063/2022. PROJETO DE LEI 063/2022, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento parcelado da 

gratificação por antiguidade e abrir crédito adicional especial e dá outras providências”. 

PORTARIA Nº 410/2022, do Poder Executivo, exonerando o Sr. Antonio Chaves Jardim, do cargo 

de secretário municipal de Agricultura, a partir de 18/10/2022. OF. 077/2022, do Poder Legislativo, 

convocando o 1º suplente, senhor Antonio Chaves Jardim, para a sessão ordinária do dia 

18/10/2022, bem como as demais que se sucederem até o retorno do titular. Após, a Senhora 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 051/2022, do Poder Executivo, que “Declara a desnecessidade de 02(duas) Vagas do 

cargo público efetivo de visitador, função visitador, do anexo III, quadro de servidores do 

Município, instituído pela Lei Municipal n° 580/2002 e dá outras providências.” Sendo que foi 

pedido vistas ao projeto, pelo vereador Diego Nascimento, para que seja enviado ofício ao 

Executivo para que venham aqui explicar como serão atendidas as comunidades que irão ficar 

sem as visitadoras, sendo aprovado o pedido de vistas por unanimidade. PROJETO DE LEI 

052/2022, do Poder Executivo, que “Cria do cargo de provimento efetivo de atendente 

educacional, no quadro de servidores do Município e dá outras providências”. Sendo que foi 

pedido vistas ao projeto, pelo vereador Diego Nascimento, pelos mesmos motivos do Projeto 

051/2022, sendo que ambos tratam do mesmo assunto, sendo aprovado o pedido de vistas por 

unanimidade. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, solicita aos membros 

da Comissão de Constituição e Justiça e aos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças 
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que deem parecer verbal, em separado, aos projetos de leis 061/2022 e 063/2022, devido o curto 

prazo de tempo de execução dos mesmos, sendo que ambas foram favoráveis. Após, a Senhora 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 061/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2022”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

LEI 063/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o 

pagamento parcelado da gratificação por antiguidade e abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 015/2022, do Poder Legislativo, que 

“Dispõe sobre a criação do Bairro Alvorada e dá outras providências”. Sendo que foi pedido vistas 

ao projeto, pelo vereador Luis Henrique Nascimento, pois necessita reunião com os moradores, 

motivo o nome do bairro ser decidido por quem mora lá, e solicita a Presidente da Câmara que 

marque uma reunião para ouvi-los, nada contra ao projeto, mas antes ouça a comunidade local, 

sendo aprovado o pedido de vistas por unanimidade. Após, a Senhora Vice-Presidente, no 

exercício de Presidente, convida a todos para a próxima sessão, que será dia 25/10/2022, com 

presença de público, porém com uso facultativo de máscara, como prevenção ao coronavírus. 

Verificando não haver mais nada a tratar a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, 

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

presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pela Senhora Vice-

Presidente, no exercício de Presidente, e o 1º Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 18 de outubro 

de 2022. 

 

 


