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ATA N° 042/ 2022 (Ordinária) 

 

Aos 25 (vinte e cinco) 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, pede ao 1º Secretário para que leia Ofício 079/2022, do Poder Legislativo, datado de 21 

de outubro de 2022, convocando a 2ª suplente do Progressistas, senhora Vera Lúcia Rigon Chaves, 

para tomar posse na Sessão Extraordinária do dia de hoje, 24 de outubro de 2022. Após a Senhora 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente, informa que a mesma não tomou posse na referida 

Sessão Extraordinária, motivo não ter sido ainda diplomada, ficando para a data de hoje e convida à 

senhora Vera Lúcia Rigon Chaves para que faça a entrega do diploma, declaração de bens e rendas 

e preste o juramento legal: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM 

LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO 

MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU POVO”.  Após ter prestado o juramento, a Senhora Vice-

Presidente, no exercício de Presidente, declara empossada a 2ª suplente, vereadora Vera Lúcia 

Rigon Chaves. Informa também que o vereador Ryan Carlos Cecchetto, 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 pelo vereador Luis Henrique do Nascimento 

Viana, e o vereador Antonio Chaves Jardim fará parte da Comissão de Ética, como 3º Membro, motivo 

vacância do cargo, antes ocupado pelo vereador Ryan Carlos Cecchetto. Após a Senhora Vice-

Presidente, no exercício de Presidente, passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a leitura da 

ata 040/2022, da Sessão Ordinária do dia 18/10/2022, que foi aprovada por unanimidade. Após a 

Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, passa a palavra ao 1º Secretário para que 

proceda a leitura da ata 041/2022, da Sessão Extraordinária do dia 24/10/2022, 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 o vereador 

Jairo de Lima Charão não se faz presente motivo consulta médica. VEREADOR RYAN CARLOS 

CECCHETTO (MDB): Senhoras e senhores aqui presentes, vereadores, vereadoras, espectadores, 

ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Inicia a sessão de hoje dando boas vindas a sua nova colega, 

Vera Rigon, que os acompanhará nos trabalhos, nos próximos dias, como vereadora. Observa 

também que parece ser a primeira vez que terão três mulheres ocupando a Câmara de Vereadores, 

um motivo de alegria. Também, como já lida nas Atas, se coloca, nesse momento, como secretário da 
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Mesa, participando de algumas comissões importantes da Casa, motivo das movimentações e trocas 

de colegas, e se colocou à disposição por entender que aqui dentro se têm deveres e devem ser 

cumpridos, independentes de questões partidárias. Gostaria de dizer que hoje esteve conversando 

com o prefeito, que está aqui presente, logo cedo, no primeiro horário da manhã, e ficou muito feliz 

por que muito dos Projetos que levou, e que estão quase completando dois anos ”batendo na tecla”, e 

encontrando algumas dificuldades, que não via serem necessárias aquelas dificuldades, tão não eram 

necessárias que, em poucos dias, o prefeito que assume o cargo, em uma semana resolveu o que há 

quase dois anos havia dificuldades. Parabeniza ao Tiago e pode ter certeza que o que está fazendo 

não é só para beneficiar o seu nome, mas quem ganha com certeza é a comunidade, o trabalho, sem 

olhar a quem, isso dignifica e tenha certeza disso. E Queria deixar um alerta a todos que trafegam, e 

já devem ter visto que estão em obras na RSC-533 e na RSC-377, mais em especial ao acesso a 

Capão do Cipó, e está bem perigoso, máquinas na pista, brita solta, então que o pessoal fique atento 

que ainda vai levar um bom tempo para que se conclua essa pequena obra, que fiquem atentos, que 

realmente está perigoso, as pedras e o maquinário na pista. E, hoje, até não deveria falar, pois seu 

colega Jairo não está presente, vem aqui desde o ano passado, acredita que desde o ano passado, 

fazendo Indicações para o reajuste do salário, da Bolsa Auxílio dos estagiários, da participação que a 

Prefeitura dá ao transporte universitário, para aumentar a alíquota de participação, já vem há bastante 

tempo, e conversando, logo que o Tiago assumiu, já tinha pedido novamente para ele e foi 

apresentada a Indicação, acha que já faz duas semanas, e o prefeito disse que ia fazer, se 

comprometeu em fazer, e logo agora vem mais uma Indicação, a mesma Indicação que tinha feito, 

logo depois do prefeito ter dito que ia fazer, indiferente, o importante é que vai sair e os estagiários 

vão receber o aumento, um trabalho que é feito com dignidade, que para muitos, muitos que 

trabalham mais e ganham pouco, mas agora vão ter “um certo reajuste” nos seus trabalhos e na sua 

dignidade. No momento era isso, 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, senhoras vereadoras, funcionários desta Casa, ouvintes da Cipoense FM, 

munícipes presentes, seu Jorge e esposa, “Lena”, Rudinei, Maria, sua colega, e seu esposo, 

professor Valdir, trajado tipicamente com a nossa camiseta do Grêmio, conseguiram o tão sonhado 

acesso e estão de volta à primeira divisão do futebol brasileiro, colega Lisiane, secretário da Saúde, 

Henrique, colega Tiago, futuro secretário de Gestão, Willian Vielmo, conforme acordo com seu 

partido, colega Douglas, mais uma vez fazendo a transmissão sua “live ao vivo” pelo Facebook, 

colega Rosemeri, e o prefeito, em exercício, e colega desta Casa, Tiago, o qual não sabe se volta ou 

concorre e fica por lá, irão ver o que o futuro irá dizer. Começa falando de eleição e diz estarmos 

muito próximos, no próximo domingo a eleição para presidente, acha que é uma das eleições mais 

acirradas da história, sempre deixou claro que vai votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 

e, sem problemas nenhum, os eleitores do Bolsonaro têm o seu respeito e eles também têm com ele, 

“nunca trocou uma palavra com ninguém”, respeita a posição de cada eleitor e aí estará, a partir de 

dois mil e vinte e três, ou segue o Bolsonaro ou volta o ex-presidente Lula, e espera que o nosso País 

entre numa fase de mais desenvolvimento, principalmente na área de emprego e agricultura, o 

município vive da agricultura e está um pouco desassistido, o que assegura ainda é o valor da soja, 
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que não pode dizer que está bom, mas regular, mas incentivo, da parte dos governos, ainda é pouco. 

Deseja boas vindas a esta Casa a sua colega Vera Rigon, que pode contar com este vereador para o 

que for preciso, procuram sempre trabalhar unidos, as Indicações e Projetos terá o seu apoio. Cita 

que o colega Ryan falava de ser um momento histórico, pela primeira vez três mulheres, isso é muito 

importante, irão trabalhar e auxiliar elas nos Projetos e que possam desenvolver e atender as 

mulheres do Município. Sobre o futebol, cita o seu colega Douglas representante da SER, irão 

participar de um campeonato no município de Itacurubi, com a equipe masculina e uma equipe 

feminina, diz ser muito bom isso e que o prefeito Tiago deu todo o aval, e a Prefeitura está 

disponibilizando o transporte, fardamento, e o que for necessário para essas equipes que vão 

representar o Município e que tenham todo o amparo que for preciso. Acha que já é o começo de um 

sonho que têm de disputar ano que vem a Série Bronze, tem atletas qualificados que, com certeza, 

vão disputar essa competição e fazer bonito, mas principalmente levar o nome do Município à região e 

ao Estado, que Capão do Cipó era desconhecido, mas hoje é bastante conhecido em todo Estado, 

município que produz, município forte, e estará, com certeza, disputando a Série Bronze do 

Campeonato Estadual. Volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PROGRESSISTAS): Cumprimenta os colegas 

vereadores, as colegas vereadoras, cumprimenta os amigos que se fazem presentes, todos que 

vieram lhes prestigiar, prefeito Tiago, servidores da Prefeitura Municipal, servidores dessa Casa, 

também do Entre Rios, o amigo Jorge e sua esposa, a “Lena” que está os prestigiando. Também 

deseja boas-vindas à colega Vera Rigon, por retornar aqui nessa Casa, como segunda suplente, diz 

que não chegaram ao cargo que importava tanto, mas tiveram a oportunidade de assumir esse 

período aqui por essa Casa, Tiago prefeito, e secretario Henrique Nascimento. Diz que é um privilégio 

muito grande, como sempre, estar na tribuna, e hoje, pela parte da tarde, o prefeito lhes convidou 

para que ele e os demais fizessem a recepção, juntamente com o colega Ryan, que agora também 

compõem a Mesa, seja bem vindo, para que tratassem assuntos referentes às casinhas populares, 

onde um senhor e uma senhora, muito educados, lhes trataram muito bem e lhes disseram que as 

casas ficarão prontas até vinte ou vinte e um de dezembro. Então, foi o que eles colocaram para os 

mesmos e que eles têm um nome histórico em Santiago, jamais viriam a Capão do Cipó prestar um 

mau atendimento para as casinhas populares, diz que ficou feliz em receber eles no gabinete, junto 

com o prefeito Tiago. Falando sobre as obras diz que hoje, pela parte da tarde, passou pela Praça, 

com o vereador Ryan, e viram o andamento das obras do município, não sabe por que motivo o outro 

governo estava “tudo trancado”, só se via “secretário, secretário, secretários, dentro do gabinete”, hoje 

não se vê ninguém, todos trabalhando, foi colocado ordem, está andando, a quadra de área já se 

iniciou, obra que estava parada, porque parada? Porque o secretário não levava ao conhecimento do 

prefeito, era um descaso com a população, era só “começo aqui e ali”, e nenhum concluído, tendo 

várias obras aí para concluir, que hoje está na mão do prefeito Tiago, então diz que sinceramente se 

sente feliz de ver que as obras estão acontecendo e vão acontecer, é um período curto que todos nós 

sabemos, pode amanhã ou depois ter novas eleições, não sabem, mas o prefeito Tiago está fazendo 

um belo trabalho, parabeniza ele, e o contato que ele está tendo com os vereadores, está convidando 

todos para que possam participar da ação que ele está fazendo no gabinete. Cumprimenta o William, 
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a doutora Marta, quer cumprimentar também o secretário da Saúde que está fazendo um belo 

trabalho, já esteve por lá visitando o pessoal da Saúde, e encontrou o Henrique também por lá, a 

“Peralta”, agradece pela visita, uma pessoa fantástica que muito lhe ajudou no período que esteve na 

Saúde, agradece de coração a “Peralta”, pelo belíssimo trabalho que você fez a favor da sua pessoa. 

Diz só ter gratidão a todos que lá lhe ajudaram, foi muito importante. Continua dizendo que pela parte 

da tarde, não deu tempo, pois já tinha que ter protocolado, juntamente com o vereador Ryan, solicitam 

ao prefeito municipal que encaminhe para fazer aquela ponte lá perto da “Dona Lola”, que dá acesso 

as propriedades da família Cechetto e da “Dona Lola”, e que seja encascalhado os trechos mais 

precários daquelas estradas ali, porque dali sai produtos, não só em períodos de sol, é com chuva, 

tem carregamento de soja, então ali praticamente é uma granja que sai diretamente dali para o 

mundo. Agradece e volta no tempo de líder. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a presidenta, colegas 

vereadores, colegas vereadoras, secretários que aqui estão presentes no Plenário, nossa 

comunidade, ouvintes da rádio Cipoense e demais funcionários da Casa, seu boa noite. Começa 

dizendo que, em primeiro lugar, inicia agradecendo a colega Vera, seja bem-vinda e o que precisar 

“desse companheiro e amigo”, pode contar com o mesmo, seus projetos, com certeza estão juntos, 

para continuar o trabalho junto do nosso Município, pode ter certeza que, independente do andamento 

do pleito eleitoral, estão juntos para ajudar no crescimento do Município. Ao prefeito Tiago, que se 

encontra aqui, quer fazer um agradecimento especial ao prefeito, que “não tem hora” pra atender aos 

pedidos da comunidade e dos vereadores, estão todos felizes, porque são uma família, e essa família 

que está aqui, que é Capão do Cipó, e os vereadores trabalhando em conjunto, em defesa de um 

município que cada dia cresce. Diz que ficou muito feliz, citando o prefeito Tiago, pela sintonia que o 

mesmo está tendo junto com os vereadores e os vereadores levando os pedidos da comunidade e o 

mesmo atendendo, principalmente a comunidade. Cita o compadre Henrique, desejando sucesso, 

novamente, na Secretaria de Saúde, que pode contar com o mesmo. Ao Willian, que está assumindo 

a secretaria de Gestão, pode contar com o mesmo também “para o que der e vier”, em defesa da 

comunidade. Cita que tem vários projetos em andamento, várias conversas com o prefeito municipal, 

hoje à tarde, como o colega Antônio já comentou, estiveram em uma reunião muito importante no 

gabinete, que há vários dias estava sendo cobrado do prefeito que saiu do poder, do vice-prefeito e do 

secretário, como que estava o andamento das casinhas populares, ficamos muito felizes, pois a 

empresa que ganhou a licitação colocou que até dia vinte, vinte e poucos, vinte e um vai entregar as 

casinhas para a comunidade. Diz ficar feliz, porque queira ou não queira, até foi comentado com ele e 

a senhora que estava juntamente dele, que vai ser a primeira empresa no município que vai começar 

e vai entregar uma obra sem ser licitado “primeira, segunda e terceira vez”, isso vai ficar na história do 

município, isso se eles, e com certeza, vão ter palavra e sustentar o que falaram, que vão entregar 

essas casinhas para a comunidade. Continua e diz que é isso que quer, que deem andamento, que 

deem seguimento dos trabalhos, que o município tem que acontecer os fatos, que é progresso e 

crescimento, e o que for para ajudar o município podem contar com o mesmo, independente se 

gostam ou não gostam do mesmo, está em defesa da comunidade e do povo, pode contar com ele, 

“não tem hora”, e o que precisar do mesmo, cita o prefeito Tiago, e todos os secretários do governo, a 
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coligação, estão aí para ajudar o bem comum da comunidade, que é o crescimento, contem com o 

mesmo para o que precisar, está aí para ajudar nos projetos e dar continuidade do plano de governo 

que se tinha com o ex-prefeito Froner e o vice Anselmo Cardoso e, com certeza, se dará continuidade 

com o prefeito, em exercício, Tiago Tisott. Agradece e deseja a todos uma boa semana e que todos 

fiquem com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. A senhora vice-presidente, no exercício de 

presidente, passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário para fazer uso da palavra. VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a Mesa 

Diretora, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, o prefeito que está em exercício e está os 

prestigiando essa noite com a sua visita, secretário da saúde Henrique, professor Valdir, a Maria, o 

Rudinei, todo o pessoal, em nome deles cumprimenta todo o pessoal que está essa noite os visitando 

aqui na Casa, os funcionários dessa Casa e ouvintes da 87.9. Quer começar dando as boas-vindas a 

Vera a essa Casa, juntar a elas a força feminina e tem certeza que juntos vão fazer, dando 

continuidade ao trabalho, e vão continuar juntos, seu unindo para conseguirem mais coisas para a 

população, para o povo e, enquanto estiver à frente aqui no Legislativo, pode contar com a mesma 

qualquer dúvida, tem certeza que também vai pedir ajuda, como pode também pedir, para sempre 

fazer um bom trabalho a todos. Quer aqui também, como já colocaram, o que o prefeito está fazendo 

algumas mudanças, deseja ao William, pelo que o conhece, sucesso nessa tua pasta que vai assumir 

e tem certeza que vai continuar fazendo um bom trabalho, como estava fazendo na Secretaria da 

Saúde. Ao Henrique, que também retornou a Secretaria da Saúde, vai dar continuidade também no 

trabalho dele. Ao Tiago, sabe  que também vai retornar aos seus trabalhos, aonde a mesma sempre 

estava fazendo os pedidos e o elogiando pelo trabalho que estava fazendo na equipe da limpeza, 

então Tiago continua sucesso também. Aqui já hoje fez uns pedidos para o eletricista, sobre umas 

lâmpadas lá no Bairro Santo Antônio, onde foi colocado e está esperando a camioneta ser liberada, 

cita o prefeito, aonde vem o seguro, que ele está esperando para dar continuidade aos trabalhos, 

então eles sabem que tudo tem um porém e todos esses ajustes que o prefeito está fazendo, tem 

certeza que, de repente, foi necessário para dar continuidade ao trabalho. Então, aqui quer pedir 

também oração para dona Romilda Bender, que está em Ijuí aguardando para fazer um procedimento, 

então o poder da oração a mesma fala aqui que é muito importante, porque a mesma teve a prova 

disso, venceu um câncer com as orações de cada um de vocês, então vamos pedir, é bem delicado o 

estado dela, o procedimento que ela vai fazer, mas tem certeza que vai ser um sucesso lá nesse 

procedimento dela. Primeiro quer parabenizar todos os funcionários públicos, que sexta é o Dia do 

Funcionário Público, e dizer a cada um que nós, funcionários públicos, também fizemos a nossa parte 

pelo desenvolvimento do nosso Município, então que Deus abençoe cada um, que os ilumine e os dê 

sabedoria para cada vez mais fazer um bom trabalho para o Município. Deseja uma boa semana a 

todos e fiquem com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. A senhora vice-presidente, no 

exercício de presidente, reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO 

(PDT): Atestado médico. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI (MDB): Boa noite a todos os 

colegas vereadores, vereadoras, funcionários, público presente nesta Casa, saúda também a 

população cipoense, que acompanhará logo mais essa sessão pela rádio Cipoense FM. Cita que bom 

que hoje nós temos a Câmara com a Casa cheia, muito tempo, aqui na pandemia, via só eles aqui, e 



 0408 

é tão bom ver a população aqui junto. Primeiramente gostaria de dar parabéns para a colega 

vereadora Vera, seja bem-vinda a Casa, aqui estão à disposição nesse momento histórico, três 

mulheres na Casa, três vereadoras, que possamos ter mais mulheres na política, em todas as áreas 

profissionais precisamos de mais mulheres, mas na política se vê que realmente é mais difícil, mas, 

aos pouquinhos vamos mudando essa cultura. E, falando em mulher também, estamos no mês de 

outubro, que foi escolhido para a campanha de conscientização de um dos tipos de tumor maligno 

que mais mata no País, e o maior foco da campanha é alertar as mulheres e a sociedade em si sobre 

a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, 

também têm se trabalhado no mês de outubro o câncer de colo de útero, que está cada vez 

avançando mais, têm aqui uma colega que, graças a Deus, conseguiu vencer o câncer de mama, mas 

porque ela conseguiu descobrir cedo, e têm que incentivar essa parte de prevenção e diagnóstico 

precoce para conseguir a cura, porque só quem passa um câncer, ou que todo mundo já presenciou 

alguém da família, um vizinho ou alguém que tenha passado por câncer e sabemos que não é fácil. 

Também, vendo o jornal dessa semana, viu que Santiago fechou a parceria com o SEBRAE para o 

Programa Agentes de Inovação, esse programa tem o objetivo de desenvolver competências 

empreendedoras nos estudantes e nos professores. A mesma indicou aqui nesta Casa a Sala do 

Empreendedor no Município, para incentivar as empresas e ver como isso “vem a casar”, pois é um 

programa que se destina aos estudantes dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental aqui 

no caso de Santiago, e acha que investir em educação é investir no futuro, no futuro do nosso 

Município, investir em melhores oportunidades para melhorar a qualidade de vida de todas as 

pessoas do nosso município e da região também, porque quanto mais empreendedores nós tivermos 

no nosso Município, mais o nosso município vai crescer, vai evoluir e vão gerar mais oportunidades de 

emprego para nossa comunidade. Seria isso no momento, volta no seu tempo de lide. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM 

(PROGRESSISTAS): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, comunidade 

aqui presente, ao prefeito, o qual se encontra aqui e seja bem vindo a essa Casa, diz ao colega Tiago, 

também aos secretários, funcionários públicos, funcionários dessa Casa e ouvintes da 87.9, seu boa 

noite a todos. Como não falou na última terça-feira, inicia dando as boas vindas  ao colega Antonio, 

retornando a Casa, mais uma vez, e também boas vindas a colega Vera, seja bem vinda a essa Casa, 

o que precisar deste “companheiro”, está para defender a população. Dá boas vindas ao colega Ryan, 

primeiro secretário da Mesa, um “feito” histórico em Capão do Cipó, mas “o mundo dá voltas”, então 

seja bem vindo a essa Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Começa hoje 

dizendo que ontem, conversando com o prefeito em exercício, que está no cargo, o prefeito Tiago, 

onde o mesmo os colocava que os trabalhos, tão prometidos na estrada do Carovi, irão começar ser 

feitos agora. Então, fica o agradecimento ao prefeito Tiago e o que precisar “deste companheiro”, está 

para trabalhar, o que o Partido Progressistas precisar “estamos aí”, pois é um defensor da 

comunidade e foram eleitos para defender o povo de Capão do Cipó. Deseja boas vindas ao 

secretário Henrique, novamente na Secretaria de Saúde, sabe que tem algumas coisas que o mesmo 

precisa ajustar sobre os atendimentos na localidade de Carovi, acha que quando tocar do médico sair, 

ele não pode sair em dias de atendimento no Carovi, às vezes, por extrema necessidade, pois estão 
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tendo muitas falhas no atendimento no Carovi, então fica esse pedido, o senhor sabe que o mesmo 

havia feito o pedido ao secretário Antonio que, quando tocasse de alguma reunião ou algum 

atendimento, pois hoje, novamente não teve atendimento lá, muitas pessoas foram lá e não foram 

atendidas. Acha que tem de serem ajustados os atendimentos lá, pois o médico precisou sair, diz que 

foi colocado em um grupo lá, porem, “ a metade do Carovi não tem esse grupo”, então, se tem um 

grupo onde são colocados os avisos, todo mundo tem que participar do grupo, senão não adianta, o 

pessoal sai de longe, as vezes pede dispensa no trabalho, e vão lá e não são atendidos. Era o que 

tinha para o momento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA VERA LÚCIA RIGON 

CHAVES (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a senhora presidenta, demais vereadores, comunidade 

que se faz presente nessa Casa Legislativa, ouvintes da rádio Cipoense e demais meios de 

comunicação, seu mais sincero boa noite. Vem aqui, com imensa gratidão à essa cidade, a qual lhe 

acolheu, de coração, após ter sido aprovada em concurso público e vir aqui morar, desde o ano de 

dois mil e quatro. Quer aqui deixar sua manifestação de gratidão aos cento e cinco votos que recebeu  

no último pleito, para que exerça a função de  vereadora e aqui representar a cada um dos cidadãos 

cipoenses, fiscalizar e ajudar no crescimento de nosso Município. Quer aqui, em especial, agradecer a 

seus familiares, seus esposo e companheiro, pois sem ele não conseguiria fazer sua campanha. Aos 

seus filhos que, mesmo longe, lhe deram total apoio. Também à Fátima, à Camila, a “Larinha” e 

demais crianças que saíam juntas e todas as pessoas que lhe fizeram estar hoje, como vereadora. 

Agradece ao prefeito em exercício, senhor Tiago Tisott, ao colega vereador Henrique, por ter 

reassumido a Secretaria Municipal de Saúde, e assim lhe dar essa oportunidade. Sabe que a tarefa é 

árdua, pois estamos passando por uma “turbulência atípica” em nosso Município, mas é dever e 

obrigação, como vereadores, zelar pelo bem comum de nossa comunidade. Seu muito obrigada a 

todos e estará aqui para o que precisarem, fiquem com Deus e “até a próxima”. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO, Líder de Partido, MDB: Cita seu 

colega Olmiro, e diz que sua avó sempre lhe disse desde pequeno: “nunca diga que desta água não 

bebereis”, e isso serve para todos. Queria, em tempo, cumprimentar, pois ainda não fez no primeiro 

tempo, prefeito, Douglas, Tiago, secretário Henrique, secretário, que está assumindo, Willian, Marta, 

professor Valdir, Maria, Rudinei, Jorge, “Chica”, “Lena”, e pede desculpas se esqueceu de alguém. 

Gostaria de se associar ao que disse o vereador Antonio, em que estiveram na reunião das casinhas, 

ficou prometido, umas cinco vezes prometeu para o dia vinte ou vinte e um, antes do recesso da 

empresa, que essas casas populares vão “sair do papel”. E também a quadra de vôlei tão cobrada, 

está aí o Douglas, que era uns de que conversavam sobre isso, e vai sair, parabeniza ao prefeito por 

essa atitude e por outras em que vem tomando, mais uma vez deixa os seus parabéns. E também 

deixa a todos os servidores públicos, que na próxima sexta-feira, vinte oito de outubro, em que se 

comemora o seu dia, servidores esses que carregam consigo o brasão municipal, estadual ou federal 

e estão sempre a serviço da comunidade, fica o seu reconhecimento. Uma ótima semana a todos, e 

até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR FRACARO 

CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Cita o seu colega Ryan, desejando as boas vindas ao cargo, 

um bom trabalho ao colega, pode contar com o mesmo e sucesso, como o seu colega coloca que 

“desta água não bebo” quando o senhor era da sua chapa, no final do ano, os vereadores do PP lhe 
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disseram que não sentavam com o PMDB e não votariam no PMDB, o que não entendeu mais nada, 

acha que não cumpriram com a palavra, mas acha que começa o seu sonho, pois é o único que 

defende intensamente um consenso nos próximos um ano e meio que tem para o governo no Capão 

do Cipó, a prova é o senhor em ter aceitado e “voltar atrás na palavra”, então acha que por aí que se 

começa, o PDT também, da sua pessoa está de acordo em fazer um consenso, vão trabalhar pelo 

Capão do Cipó, vão se unir e fazer um Capão do Cipó muito mais forte, vão governar para o povo, e 

deixar os interesses pessoais, de cada um, para daqui a dois anos, para as próximas eleições e, se 

não der certo, voltam para os trâmites normais, que é cada um concorrer com os seus partidos. Das 

casas, quer deixar claro que já tinha falado, não pode participar da reunião, cita o prefeito Tiago, com 

o pessoal da empresa, a Prefeitura acabou falhando na terraplanagem e atrasou bastante, mas se 

dispõem, se tudo ocorrer bem, as pessoas beneficiadas estão esperando e, se Deus quiser, até o final 

do ano vão estar concluídas as casas. Quadra de vôlei tão sonhada, seu colega presidente, em 

exercício, o diálogo em que está tendo com os vereadores e com a comunidade, muito importante e já 

tendo resultado, parabeniza e que continue assim. Aos funcionários públicos, o qual também é, quer 

deixar os seus parabéns pela próxima sexta-feira, dia vinte e oito, Dia do Funcionário Público. 

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

(PDT): Atestado médico. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: 

Gostaria de parabenizar ao seu colega de bancada e de partido, Ryan, por ser o primeiro secretário, 

desse momento histórico em que se reúne o PP e o MDB, na mesma Mesa, então acha que isso é um 

começo de diminuir as brigas e rivalidade e pensar mais no futuro no Município e deixar os interesses 

pessoais de lado e pensar mais no coletivo. Referente às eleições, agora de domingo, e acha que não 

precisa nem falar para quem irá votar, pois todo mundo sabe e conhece a sua história, conhece a sua 

origem e conhece da onde vai, mas acha que tem que prevalecer o respeito, seja “bolsonarista” ou 

seja “lulista”, seja Eduardo e Gabriel, que é do seu partido MDB, ou seja Onyx, acha que têm que 

manter o respeito e ver que a opinião de cada um tem que ser respeitada e deixar as “brigas” de lado, 

porque isso só se leva há um atraso, o País está sofrendo muito com isso, o Município está sofrendo 

muito com isso, e acha que é a história de cada um, cada um vive de uma maneira diferente, pois 

somos diferentes, pensamos diferente e a opinião de cada um tem que ser respeitada. Deixa seu boa 

noite a todos e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO 

CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: Cita o seu colega Ryan e 

diz que, às vezes se tem que voltar atrás do que se fala, mas lhe deseja sucesso. Cita o colega Adair, 

dizendo que “não cumprir com a palavra”, é fácil de dizer, poucos dias estiveram em uma reunião, 

onde o colega disse que jamais seria contra a comunidade do Carovi, e chegando aqui votou contra o 

colégio do Macedo Beltrão, do Carovi, então “esse negócio de voltar atrás com palavra”, está sendo 

bem fácil aqui no Capão do Cipó. Mas, têm que se terem algumas posições e já sabe que vai à 

votação um projeto muito complexo, no seu ponto de vista, projeto 051 (zero cinquenta e um), que é 

sobre a extinção de dois cargos, a desnecessidade de dois cargos de atendente do PIM e acha que o 

projeto não poderia ter vindo desse jeito, como desnecessidade, porque as pessoas que atendem os 

assentamentos, então que viesse uma readequação dos funcionários para trabalhar na creche, e não 

a desnecessidade do atendimento para o pessoal do assentamento. Acha que esse projeto veio bem 



 0411 

errado, e foi pedida explicação várias vezes e não foi atendido, nada contra os funcionários, acha que, 

se for preciso, faça uma readequação dos funcionários, a sua posição é contra a retirada, pois os 

assentamentos precisam ser atendidos, todas as comunidades, sendo que é um defensor do interior, 

mora no interior e foi contra a retirada do Ensino Médio do Macedo Beltrão, batalhou quando queriam 

fechar o colégio do Chico Mendes, esteve junto com a escola e é um defensor dos Assentamentos, 

então por isso sua posição é contra esse projeto, nada contra os funcionários, se não pode, tem que 

fazer uma readequação dos funcionários, mas não votarem na desnecessidade do atendimento lá. 

Seu muito obrigado e uma boa semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: É, realmente na política tudo é dessa forma, então 

convidaram, através da presidente, o Ryan, para que fizesse parte da Mesa, foi o único inscrito para 

compor a Mesa neste período, então política é dessa forma, muitas vezes aqui foram críticos com o 

vereador Jairo e hoje estão na coligação, e uma coligação que está dando certo, então acabaram se 

unindo, o PP com o PDT, que bom quando se fala que se uniram os partidos, isso é muito importante, 

é muito importante para Capão do Cipó, pois quem ganha somos nós, a população é quem ganha, e 

não tem aquela rivalidade, então isso é muito importante mesmo. Mas quer, em nome da AFUMCACI, 

fazer um convite que o jantar que estava promovido para o dia vinte e oito, foi transferido para o dia 

doze de novembro, da Administração Municipal, motivo de falecimento de alguma pessoa aqui do 

Município, então dia doze de novembro será feito o jantar ou almoço da AFUMCACI, favor levar 

pratos e talheres, todos estão convidados, os servidores públicos que é quem “carrega o trabalho nas 

mãos”, é o que faz o trabalho, são eles que desenvolvem o Município de Capão do Cipó, são eles que 

fazem tudo, aqui são os fiscalizadores e temos o Administrador, que é o Prefeito Municipal, então tem 

que valorizar muito o funcionário público, porque através do funcionário público, que lá tem um bueiro, 

que lá tem um pontilhão, não são eles que estão aqui cobrando o pontilhão, ou cobrando o bueiro, 

então são os funcionários que estão lá fazendo, é eles que estão com a “mão na massa”, não tem sol, 

não tem frio, e lá está o funcionário público fazendo o melhor pelo Capão do Cipó, e isso é de se 

orgulhar muito, porque é feito o pedido e lá está o funcionário público fazendo o trabalho que o 

vereador pediu, então é muito gratificante essa data, porque dia vinte e oito de outubro o funcionário 

público sempre será lembrado, e não é só dia vinte oito de outubro. Agradece a todos pelo carinho e 

atenção, e tenham todos uma boa noite e até terça que vem. 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: INDICAÇÃO 016/2022, dos 

vereadores Adair Fracaro, Jairo Charão, Antonio Jardim, Diego Nascimento, Ionara Ferreira e Olmiro 

Brum, solicitando reajuste na bolsa-auxílio dos estudantes e reajuste no percentual que o Executivo 

paga de transporte escolar aos estudantes. OF. GAB. 138/2022, do Gabinete do Prefeito, informando 

o vereador Antonio Chaves Jardim, como líder de governo para 2022. Após, a Senhora Vice-

Presidente, no exercício de Presidente, convida aos colegas para discutir e votar: 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, pela vereadora Vera Lúcia Rigon Chaves, pois 

necessita reunião com os moradores do bairro, os quais precisam ser ouvidos, sendo aprovado o 

pedido de vistas por unanimidade. PROJETO DE LEI 051/2022, do Poder Executivo, que “Declara a 
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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”, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 01 (um) voto contra. 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”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI 062/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2023”, aprovado por unanimidade. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de 

Presidente, convida a todos para a próxima sessão, que será dia 1º/11/2022, 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, 25 de outubro de 2022. 

 

 


