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ATA N° 043/ 2022 (Ordinária) 

Aos 1° (primeiro) dias do mês de novembro 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, passa a palavra ao 1º Secretário para que proceda a leitura da ata 042/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 25/10/2022, 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. VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO (PDT): Cumprimenta a 

senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta Casa, ouvintes da 

Cipoense FM, prefeito Tiago, colegas servidores, Rudinei, secretário de Gestão Willian, Tiago de Lara 

coordenador de estradas, e seu amigo Douglas, popular “Pé de pano”, mais uma vez fazendo sua live 

e transmitindo ao vivo pelo Facebook. Fala que sábado passado foi pego de surpresa com uma 

notícia muito triste do falecimento do seu Luiz Ribeiro, popular “Luiz da Real” como era conhecido, ex-

vereador desta Casa, pessoa muito querida no Município, amigo de praticamente todo esse Município, 

na Real onde viveu por muitos anos, morador da cidade, nos assentamentos e Carovi. Em nome da 

Silvana, “Tati” e da “Cris” deixa os seus sentimentos a toda família e a sua família está constituída e 

instalada, continua no Capão do Cipó, pessoas trabalhadoras e do bem, mas, notícia que chocou o 

Município, mas “a vida segue”. Teve no último domingo a eleição, diga-se que foi a mais disputada de 

todos os tempos, onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu presidente deste País, com 

uma margem muito pequena, uma disputa “voto a voto”, mas devemos aceitar o resultado das urnas, 

existem algumas pessoas dizendo que a urna eletrônica pode ter acontecido alguma irregularidade, 

se existir uma mínima possibilidade, deve ser investigada, não acredita e acha que as urnas 

eletrônicas são muito seguras, é o meio mais seguro que se tem hoje numa eleição. E sobre as 

manifestações que estão acontecendo, diz ser a favor das pessoas poderem se expressar dentro da 

ordem e do respeito, e que não venha prejudicar os transportes de combustíveis, peças, mercadorias 

de mercado, que possam chegar ao seu destino, é o direito de cada cidadão brasileiro de se 

expressar da forma que acharem e que devem. Mas, acha que é irreversível, o presidente, que votou, 

candidato Lula, vai ser, a partir de 2023, o Luiz Inácio Lula da Silva. Cita que teve uma pequena 

confraternização do Bar do Tiago Tisott, onde se reuniram bastante eleitores do Lula, de vários 

partidos, principalmente do PT, e o PT mostrando sua força dentro do Município, onde obteve uma 

vitória de mil e duzentos votos, contra novecentos mais ou menos, bastante expressiva a diferença, 

mas correu tudo dentro da normalidade e da legalidade no Município, todos puderam votar 

tranquilamente e escolher o seu candidato. Volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 
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palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a 

senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade cipoense que prestigia a 

sessão, cumprimenta o prefeito Tiago, cumprimenta a todos e aos ouvintes da 87.9 que estarão os 

escutando. Em primeiro lugar agradece a Deus por essa belíssima chuva que mandou, uma chuva 

abençoada por Deus, sem temporais, uma chuva calma que veio para a agricultura, se inicia o plantio 

da soja, e se inicia a colheita do trigo, isso é muito bom dentro do Município, o que estava esperando 

essa chuva maravilhosa. Agradece a Deus por essa chuva que tem mandado, e tem a certeza e fé em 

Deus que nunca vai faltar chuva, um verão chuvoso e abençoado por Deus. Quer deixar o seu voto de 

pesar a família de seu ex-colega, quando foi eleito em dois mil e cinco, o seu Luiz Carlos Midon 

Ribeiro, como o chamavam na Câmara “tio Luiz”, nos deixou rapidamente, uma dor que ficou dentro 

deles, companheiro, amigo, colega, mesmo sendo do MDB, mas sempre tiveram um ótimo 

relacionamento entre a Câmara de Vereadores e também entre os dois partidos, Progressistas e 

MDB. Transmite para a família de seu Luiz, esposa, filhas e netos que quando se perde um amigo ou 

alguém da família machuca muito, dói muito, então isso é triste e somente Deus para confortar os 

corações, ninguém quer, mas à hora chega e quando Deus precisa ele chama, então infelizmente o 

seu Luiz não está mais ao convívio, mas tem certeza que com aquele imenso coração ele deixou aqui 

no Capão do Cipó um legado, seu Luiz um amigo, parceiro, que só tem a dizer que descanse em paz 

e que tem a certeza que Deus o recebeu de braços abertos, para eles Progressistas, para os 

cipoenses, foi lamentável a perda do seu Luiz, ex-vereador desta Casa por dois mandatos, e que lutou 

muito aqui pelo Capão do Cipó. Fala que esteve conversando com o senhor prefeito pela parte da 

tarde, onde irão recuperar alguns trechos de estradas na localidade de Entre Rios e também fez uma 

Indicação ao senhor prefeito para que seja construído um pontilhão perto da dona “Lola”, que dá 

acesso ao Distrito de Progresso, apresentando junto com o seu colega vereador Ryan, para que 

aquela comunidade fique beneficiada com esses pontilhões de galeria, que está sendo sempre um 

exemplo, parou aquele momento de bueiros em local de muita água, então é necessário um pontilhão 

que nem ao que dá acesso ao Entre Rios, perto do seu Néri, na padaria da dona Andréia, que 

futuramente também deve ser feito um pontilhão ali e não mais aquele bueiro, que já caiu uma parte 

para o lado de baixo, então ali é necessário, no período de chuva, sempre a chuva cruza por cima do 

bueiro, levando cascalho, terra, dando mais trabalho, então quando se faz o trabalho no Município fica 

para anos. Agradece e volta no seu tempo de liderança.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): Colega presidenta, colegas 

vereadores, colegas, amigo Rudinei, colega Tiago, presidente do CMD “Maurinho”, secretário de 

Gestão, seu amigo Tiago de Lara coordenador de estrada, amigo “Pé de pano”, funcionários da Casa 

e ouvintes da rádio Cipoense, seu boa noite a todos. Começa hoje presidenta, demais colegas 

vereadores e comunidade, agradecendo primeiramente a Deus pela linda chuva que mandou no 

Município, graças a Deus conseguiu plantar a soja, e graças a Deus vai ser uma boa colheita dos 

trigos. Aproveitando a oportunidade, já que o prefeito se faz presente com o amigo Tiago de Lara, 

coordenador de estrada, agradece por atender aos pedidos dos vereadores e da comunidade, ficaram 

muito felizes que o prefeito Tiago e os funcionários públicos estão fazendo um excelente trabalho, na 

sua comunidade, cita o colega “Miro”, diz que, graças a Deus, acha que vão dar continuidade e vão 
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terminar o serviço que há muito tempo pediram, falaram para o prefeito Tiago, juntamente com o 

coordenador e, com certeza, foram atender ao pedido e estão fazendo um excelente trabalho no 

Passo do Tibúrcio, Passo do Valo, Rincão dos Beck, e vão passar por Capão da Batalha, Carovi até o 

acesso de Palmeiras para a 377. E, realmente, andando pelas comunidades vê a necessidade que o 

pessoal pede que sejam as estradas, ali, cita o Tiago prefeito, no Rincão dos Ávila, cita o colega 

“Miro”, esteve conversando com as pessoas e, realmente, está precisando de um patrolamento e de 

uma roçada naquele trajeto que chega até o seu Vicente, as árvores tomaram conta da estrada e na 

divisa também que chega a Tupantuba com o Município, pede ao coordenador que assim que der 

arrumar aquele trator e colocar a roçadeira e roçar as beiradas das estradas que realmente está 

precisando fazer uma roçada. Também quer agradecer ao secretário Robson, que fizeram uns 

pedidos ao secretário e toda sua equipe, foram também atendidos por ele, fica agradecido e quem 

ganha é a comunidade. Coloca-se à disposição para o que precisar, não tem hora, estão aí para 

trabalhar pelo povo, qualquer coisa que precisar está aí, sempre atendendo a comunidade. Seria isso, 

seu muito obrigado e deseja a todos uma boa semana. 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 presidente do CMD “Maurinho”, o secretário de Gestão, o coordenador de limpeza, o prefeito em 

exercício Tiago, o Douglas funcionário público, Rudinei, os funcionários dessa Casa e os ouvintes da 

87.9. Como seus colegas antecederam, é com tristeza que tivemos mais uma perda no Município, 

uma perda irreparável, porque seu Luiz deixou um legado, foi vereador por dois mandatos nessa 

Casa, presidente da Câmara em dois mil e cinco, onde deixou uma família unida, porque dava para 

ver eles unidos ali, bem triste com a perda, mais eles estão com a ajuda de amigos enfrentando essa 

dor que eles estão passando. Então, em nome da dona Claudete, quer que Deus conforte cada um 

daquela família, e dizer que eles vão levar esse legado do Seu Luiz, como um homem honesto, 

trabalhador que foi no Município, então aos familiares seus sentimentos. A todos que estão 

encerrando o Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde sempre tem esses grupos de orientação, 

prevenção ao câncer de mama, onde foi encerrado com vários grupos, foram feitos vários grupos 

agora no Outubro Rosa, e hoje inicia o Novembro Azul, que também não será diferente, onde terá 

várias orientações, e dizer para os homens que cuidem da sua saúde, como as mulheres cuidam, tem 

que prevenir, porque tem várias prevenções, então vão se prevenir se cuidando, que os homens 

peçam orientação, tem os agentes de saúde, tem a Secretaria de Saúde, também terá grupos, 

juntamente com as enfermeiras e médicos, para orientar os homens, então vão fazer também essas 

orientações aos homens. Quer dizer que as eleições dois mil e vinte e dois, como o colega Adair 

falou, sabe-se que temos que aceitar se nosso candidato perder e desejar boa sorte ao candidato que 

se elegeu, tem que prevalecer a democracia, não podemos mudar uma situação, como tem muitos 

que não aceitam e ficam até ofendendo em redes sociais, então vão pedir que Deus também acalme 

o coração  de todos, se unir em oração, porque tem muita turbulência vivendo nesse momento, e 

pedir que Deus ilumine  a todos e que a paz prevaleça em nosso País. Quer desejar também uma boa 

semana a todos e fiquem com Deus.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. A senhora vice-
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presidente, no exercício de presidente, reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras 

vereadoras, em especial ao prefeito que está presente, aos munícipes e colegas que também estão 

presentes, e a 87.9 que logo estará lhes ouvindo. Não poderia de deixar de começar também se 

associando aos votos de pesar ao falecimento de seu amigo “Luiz da Real”, ex-vereador, ex-

presidente da Casa, também presidente do bairro Santo Antonio, AMBASA, amigo, vizinho, 

infelizmente a vida é essa, temos que estar preparados, deixa suas condolências a todos os 

familiares. E amanhã, também com tristeza, sabe-se que é o Dia de Finados, um dia triste para todos, 

porque quem não perdeu alguém, um familiar, amigo, vizinho, irmão, tio, pai, mãe, amanhã é dia de 

dedicar um momento de oração, repensar também a vida, que sabe-se que temos que estar 

preparados para esse dia. Falar de eleição, eleição bastante disputada, como falaram os colegas que 

o antecederam, mas quem torcia pelo Lula, graças a Deus venceu, a esperança do povo brasileiro 

voltou, tem certeza, o pobre, o trabalhador, o “sofrido”, aquele tem esperança, temos certeza, e essas 

badernas que vimos pelas estradas, “imagina „Maurinho‟”, se o PT perde e o pessoal faz o que estão 

fazendo eram os “bagaceiras do PT” que estavam presentes, e agora são quem? Sem palavras, diz. 

Eleições do Rio Grande do Sul reeleito, acha que é a primeira vez reeleito um governador, e queira ou 

não queira vinha sendo bem administrado o Estado do Rio Grande do Sul e tem tudo para continuar 

dando certo, acreditam num bom governo e parabeniza aos eleitos. Espera agora pela Copa, que 

começa dia vinte de novembro e logo final de ano, “como passa” e logo, certamente, como tudo 

indica, uma nova eleição Municipal, “como passa, que coisa de louco”, e o povo, certamente, saberá 

escolher. Quer parabenizar a nova colega que assumiu na Casa, Vera Rigon, que faça um bom 

trabalho, tem certeza de sua competência e inteligência, e o povo espera de todos que estão na Casa, 

um bom trabalho. No momento era isso e volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI (MDB): Seu boa noite a todos os 

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

população cipoense que acompanhará logo mais essa sessão pela rádio Cipoense FM. Começará 

hoje com algumas informações do Município, informa então que o senso bovino vai até o dia onze 

desse mês para a atualização, qualquer dúvida ligar no 996841639, que é o número da Secretaria de 

Agricultura, tem WhatsApp também, para onde não pegar celular. E hoje, no Conselho da Agricultura, 

COMDER, foram aprovados três contemplados e cinco suplentes para o programa Avançar do 

Governo do Estado, que é da parte da agropecuária e desenvolvimento rural, dentro do programa 

Avançar, que já tem os asfaltos e já tem os outros, na modalidade do Irriga Rio Grande do Sul, para 

cisternas. Então, aprovaram esses nomes, para o Município ser contemplado e não serem tão 

prejudicados na parte de estiagem. Querem ter mais programas assim, porque sabem que 

ultimamente tem muita seca e a probabilidade é que tenha mais, então tem que se organizar e não 

“chorar leite derramado”, e uma questão que não e tão cara, que é viável, e tem que ser trabalhada 

tanto pelo governo estadual, federal, municipal, para conseguir manter a produção, ou pelo menos 

sofrer um pouco menos. Também o pessoal que se inscreveu para o calcário, via FUNDAGRO, e 

ainda não entregou a documentação, o prazo vai até o dia dezoito de novembro. Cita que quem falta 

documentação ainda é o Leandro Oliveira, Leonardo Oliveira, Vera Chaves, Ester Ferraz, Eliomar 
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Sierota, Claudio da Silva, Rubens Jesus dos Santos, Angelita da Rosa, Clarindo Lima, Cecito Flores 

Pinto, Silvane Azevedo de Oliveira, Emílio Pereira de Oliveira, Luiz Carlos Freitas, Romilda Terezinha 

dos Santos Brito, Fioravante Gomes, Maria de Lurdes Cazarotto e Basílio de Oliveira Garcia. 

Deixando bem claro que esses nomes a EMATER autorizou a divulgar, a qual foi até pedido deles, 

porque o prazo está curto e quem não levar a documentação irá perder, então quem precisar vai estar 

na sua página os nomes, e quem precisar também pode ligar no número da Agricultura e se informar 

qual documentação ainda falta. Outra informação e que as matrículas e rematrículas das escolas 

Pingo de Gente e Julio Biasi também estão abertas até o dia onze de novembro e deve ser feita na 

sua escola, então para quem já é aluno, precisa só do atestado do Posto de Saúde, de que está em 

dia com a vacinação, e para aqueles que são alunos novos precisa de toda a documentação, e para 

quem precisar entrar em contato com a escola Julio Biasi o número é 996178029, e dá EMEI Pingo de 

Gente é 996398204. Gostaria de dar seu pesar para a família “emedebista”, para a família do seu Luiz 

um, “emedebista raiz”, aquela pessoa que honrou sua família, um colega de trabalho maravilhoso, 

aquele que estava sempre disposto, nunca estava cansado, apesar da idade e do trabalho, que era 

pesado, ele estava sempre ali disposto, um exemplo, tem um legado dentro do partido, dentro do 

Município, amigo dos amigos, o seu pesar a toda família. Volta no seu tempo de liderança. Agradece 

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

(PROGRESSISTAS): O vereador não fez uso do seu tempo regimental. VEREADORA VERA LÚCIA 

RIGON CHAVES (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a senhora presidente, demais vereadores, 

vereadora, comunidade presente, ouvintes da rádio Cipoense e demais meios de comunicação, o seu 

boa noite. Parabeniza os funcionários públicos pelo seu dia, no dia vinte e oito, que foi sexta-feira 

passada. Fez pedido de uma Indicação de placas para o Município, citando o prefeito Tiago, pois 

estamos sem nenhuma sinalização no Município, não se sabe qual é, se deduz que a Tancredo 

Neves seja uma preferencial, sendo que na terça passada deu um acidente, na esquina do “Tigre”, 

assim como várias vezes já deu também. Diz não saber como estão às obras, se tem coordenador 

disso, mas está fazendo o pedido. Pede também uma rede de água que precisa de conserto, pois os 

caminhões e as máquinas quebraram, lá na propriedade da Simone, então está pedindo também o 

conserto daquela rede d‟água, Simone Reis. Agradece ao prefeito Tiago, por ter atendido ao pedido, o 

qual uma munícipe lhe pediu, para limpeza do cemitério, junto com os demais funcionários, estava 

precisando mesmo, amanhã é o Dia de Finados, os quais não falam, mas as pessoas que vão lá 

falam. Então, muito obrigada por ter sido atendida. Deixa as condolências aos familiares do seu Luiz, 

grande líder partidário emedebista, por ter ocorrido seu falecimento no sábado. Sem mais, “até a 

próxima”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO (MDB): 

Senhoras e senhores, colegas vereadores, vereadoras, senhora presidente, espectadores, prefeito 

Tiago, Douglas, Willian, Tiago, aos demais, sua mãe que se faz presente, ouvintes da 87.9, seu boa 

noite. Inicia falando sobre as eleições federais, ocorridas no último domingo, parabenizando, em 

primeiro lugar, ao governador reeleito, Eduardo Leite, ao qual seu partido é vice na chapa, com o 

Gabriel Souza, acreditando ter feito um governo, ao menos estável, sem escândalos, com alguns 

projetos, principalmente o Avançar, citado pela colega Nariéle, que foi de grande relevância, 

principalmente para o Município, no qual através de um desses programas, conseguimos uma viatura 
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nova e recuperação asfáltica, e agora esses programas de cisternas são coisas relevantes a serem 

citadas. Cita que, pela primeira vez no Estado, como citado anteriormente, a reeleição, então foi justa, 

se foi reeleito, é por que, de certa forma, foi justo nesse sentido. Ao presidente Lula, não esconde de 

ninguém que era contra a candidatura dele, pois, era a favor do presidente Bolsonaro, tanto que se 

manifestou, porém respeita o resultado. A respeito das manifestações, se forem democráticas, de 

forma pacífica e, se respeitar, o direito dos outros cidadãos, de ir e vir devem existir, sem dúvidas 

nenhuma. Como disse, seu posicionamento, que votaria em ambos os candidatos que citou, pois, 

como diz uma passagem bíblica: “seja água fria, ou água quente, mas não seja água morna”, se 

posicione, tenha sua opinião, seus princípios e valores, pois acha que essas são características que 

um político deve ter. Diz que não conseguem agradar a todo mundo, infelizmente, mas isso é um 

princípio seu e respeita todos os colegas que não se manifestaram, de todas as formas. Também se 

associa as condolências pela perda do senhor Luiz Carlos Midon Ribeiro, ocorrido no último dia vinte 

e nove, o qual foi vereador, como já disseram, pelo então PMDB, hoje MDB, nas legislaturas de dois 

mil e um a dois mil e quatro e de dois mil e cinco a dois mil e oito, tendo sido presidente do legislativo 

no ano de dois mil e cinco. Fica seus sentimentos e pesar a todos os familiares e amigos, tanto que 

pediu a Moção. Fica muito feliz, e agradece a indicação da comunidade, também parabeniza, 

juntamente, a colega Ionara e o colega Tiago Tisott, pela indicação do prêmio Melhores do Ano, nas 

categorias de vereador, mulher e político destaque, muito feliz em ser reconhecido, mais uma vez e, 

de toda forma, se coloca sempre à disposição, como sempre esteve. Ao colega Tiago, prefeito Tiago, 

melhor dizendo, mais numa vez, hoje cedo se reuniram para tratar alguns assuntos, ficando muito 

feliz, pois lhe pediu algumas prioridades, as quais estão sendo resolvidas, dentre tantas. Diz serem 

tantas, pois vinham “se arrastando”, praticamente desde o início do mandato, e o mesmo lhe pediu 

algumas prioridades, as quais colocou a ele, e, dessas prioridades, já foram atendidas praticamente 

todas. Fica muito feliz, motiva, o político que faz o pedido, e o tem atendido pelo colega do Executivo, 

motiva muito. Fica aqui seu reconhecimento e gratidão por esse período que o senhor está passando, 

tem muita coisa “pela frente”, muito trabalho a ser feito, o senhor sabe disso, todos sabem, os 

cidadãos sabem, mas, aos poucos, vão tentando resolver, para melhor atender a comunidade e o 

Capão do Cipó. Também cita sobre a Indicação que fez, em parceria com o colega Antonio, de 

número dezoito, além do pontilhão da Progresso, de sua comunidade, tem mais um a ser feito no 

Passo dos Bilo, Inhacapetum, ao qual levou ao conhecimento do prefeito, que disse que irá estudar 

essa possibilidade, para o quanto antes ser atendido, visto que temos a safra nos próximos dias. No 

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

VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Cumprimenta o presidente do 

CMD, Mauro Martins Melo, que se faz presente, também a mãe do seu colega Ryan, dona Fernanda. 

Muitas perguntas, de ontem para cá, sobre a coligação PP e PDT, tiveram uma reunião ontem dos 

dois partidos, que se fizeram presentes presidentes e vice-presidentes, e não chegaram a um 

denominador comum. Sempre mostrou seu descontentamento com a gestão por não atender a classe 

que defende, que são os assentamentos, pequenos produtores, e também na cidade as famílias mais 

carentes. Não conseguiram, ainda, construir uma casa, em dois anos, prometeram também melhorar 

a patrulha agrícola, e não foi comprado nem um arado de boi, os seus projetos ainda estão 
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“engavetados”, mas ficou feliz em ouvir o presidente do PP, Leandro Pereira, e o vice-presidente 

Dário Nascimento, dizendo que o PP tem que cumprir o acordo que fez com o PDT. Acha que no PP 

ainda existem pessoas de palavras, alguns nem tanto, que “baixam a cabeça e não têm coragem, em 

uma reunião, de olhar na cara do cara”, mas assim são os políticos de hoje. Fala que não tem 

nenhum CC e nenhum estagiário que indicou, nem na Prefeitura e nem na Câmara de Vereadores, se 

tiver que abrir coligação, irão abrir, o PP cumpre com a palavra se não, da sua parte, não tem o que 

fazer. Até terça da semana que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE 

LIMA CHARÃO, Líder de Partido, (PDT): Não tem como não concordar com as palavras do seu 

colega Adair, os dois são do PDT, mas os cargos que existem hoje não são particulares, nem seu e 

nem do seu colega, nem do presidente do partido, são cargos do partido, nomeados pelo partido, 

alguns que existem na Administração Pública, acordos, dos quais sabe-se que, alguns cargos, 

totalmente não foram cumpridos, mas defende na tribuna, está defendendo lá do tempo quando 

fizeram a coligação e a sua palavra continua mantendo, mas em um dado momento, se o partido 

resolver, não é a sua palavra, é a palavra da totalidade do partido que irá mandar. Lembra uma 

oportunidade, que no primeiro governo do Serafim, tinham “mixaria” de cargos, não se tinha quase 

cargos, e disse que não se coligariam de novo, aí “no finalzinho” eles deram os cargos, o César 

estava aqui e “remendou a coligação”, e foram, coligaram de novo e ganharam a eleição, por quê? 

Porque o partido disse que tinham que manter a coligação, e diz que saiu com a “bandeira na rua” e 

era “um soldado do partido”. Então, diz o seguinte: que é um membro do partido e “estamos aí”, o que 

precisar do mesmo, é mais um, mas a maioria vence e está pelo partido, e o que precisar está às 

ordens. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI, Líder 

de Bancada, MDB: Voltando então, fala das eleições dois mil e vinte e dois. Gostaria de dar 

primeiramente os seus parabéns ao Governador Eduardo Leite e ao vice Gabriel Souza, que é do seu 

partido, pela vitória, pois pretende e, com certeza, será atendida por eles, durante agora que a “casa” 

já está mais arrumada, o Estado já tem um pouco mais de recursos, tanto que está ai o programa 

Avançar, tanto de cisterna, como de asfaltos e por aí vai, que era uma questão que pedia bastante 

também, que era para apoiar as pequenas propriedades, inclusive um dos critérios de seleções que 

foi utilizado, foi a produção leiteira, vinicultura e suinocultura, que não se tem muito, mas na parte de 

hortigranjeiro se tem umas quantas famílias que também trabalham nessa forma, e vai ajudando a 

minimizar os quadros de estiagem que se tem dentro do Estado, porque todo o Estado foi beneficiado. 

Gostaria de parabenizar ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pela eleição, e pede que “corra 

tudo na paz e no respeito”. Uma 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: O vereador não fez uso do seu tempo regimental. VEREADOR RYAN CARLOS 

CECCHETTO, Líder de Partido, MDB: Diz que, embora muito novo e com pouquíssima, se julga com 

pouquíssima experiência política, também tendo nascido com pessoas políticas na família, mesmo 

assim se julga com pouquíssima experiência. Começando agora, observa como funcionam algumas 

movimentações de fato, mas com o tino, talvez o tino de Administrador, ou talvez pelo que ouve nas 

ruas, não sabe, acha que Capão do Cipó precisa, a partir do que foi a cassação, a partir desse 

cenário que já estão visualizando hoje, Capão do Cipó precisa parar, não diz o Município, mas as 
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pessoas que participam da política, parar de olhar para cargos, para composições, organizações 

político-partidárias, e olhar um projeto para o Município, e não se tem um projeto, infelizmente não 

tem, “entra fulano e sai cicrano” e se mantém com os mesmos problemas, cargos e obrigações, 

muitas vezes que não dão certo e atrasam o Município, a exemplo, todas as senhoras e senhores 

sabem, do atraso que foi, até então, a Secretaria de Obras, da sua gestão, se sabe disso e visualizou. 

Cita que, talvez se tenha daqui alguns dias, um prejuízo financeiro grande no Município, por certa 

incompetência, se vê hoje, onde acompanhou a tarde alguns funcionários fazendo algumas entregas 

de cargas de pedra, porque que antes tinha tanta dificuldade, porque não saía? “O Tiago é especial? 

É de ouro que consegue tudo agora? Pelo amor de Deus, gente”. Uma boa semana a todos e até a 

próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, 

Líder de Governo: Acha que o momento, em torno de quinze a vinte dias que o presidente da 

Câmara assumiu o Executivo, está fazendo um belíssimo trabalho, e não tem como fazer tudo em um 

período curto de dois meses, então se passou um ano e pouco, e pouco foi resolvido, e é como falou 

na semana passada, o próprio secretário de Obras, que era do PDT não administrou o governo, 

entregaram uma Secretaria de Obras, uma pasta importantíssima, nas mãos deles, e só começou a 

fazer “pedaços aqui e pedaços ali”, e nada foi concluído, hoje os vereadores querem tudo, “mas tudo 

em vinte e poucos dias, não tem como, por favor de Deus, sendo que se passou um ano”. Também 

fica assim avaliando, um ano e pouco o PDT não conseguiu localizar sua equipe de governo, agora 

em um período curto do prefeito Tiago está na frente, têm que agilizar tudo, isso tinha tudo que ser 

arrumado no início do governo, cada um com sua pasta, essa é a responsabilidade. Admira muito a 

coligação, admira muito os seus colegas de PDT, foram parceiros e são parceiros para qualquer 

eleição, mas lamenta muito do que sentiu dos seus colegas, que já praticamente não estão mais 

juntos. Então, acha que uma eleição que se ganha em conjunto com a coligação “cada macaco no 

seu galho”, “assuma a secretaria tal, assuma a secretaria tal”, “eu sou isso, eu sou aquilo e terminou a 

fuzarca”, e até o momento, o PDT está cobrando secretarias “e cargos, e mais cargos e mais cargos”, 

e uma possível coligação praticamente desmanchada pelo que viu, mas, lamenta. Lamenta, mas vão 

“seguir de cabeça erguida”, partido Progressistas, como sempre, “estão aí”. Seu muito obrigado a 

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: CONVITE, da EMEI Pingo de Gente, para 

formatura da 1º turma da pré-escola, às 19h00min, do dia 03 de dezembro de 2022, no CTG General 

Gumercindo Saraiva. INDICAÇÃO 017/2022, da vereadora Vera Lúcia Rigon Chaves, que o Poder 

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e DEMAC, providenciem que sejam 

colocadas placas de sinalização de velocidade máxima permitida, de Pare e de Preferência, na área 

urbana do Município; que sejam colocadas placas sinalizando os quebra-molas localizados na via 

urbana do Município; que seja consertada a rede d‟água da propriedade da Senhora Simone Reis, na 

localidade de Entre Rios. INDICAÇÃO 018/2022, dos vereadores Antonio Chaves Jardim e Ryan 

Carlos Cecchetto, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

providenciem que seja feita uma ponte (no sistema de galeria), no distrito de Progresso, próximo a 

propriedade da Senhora Loreci Juriati, conhecida popularmente por “Lola”, onde existe um pontilhão; 
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que seja construída uma ponte, ou uma reforma temporária, no pontilhão da localidade de 

Inhacapetum, Passo dos Bilo, localizado próximo a outra ponte recém reformada (Mateus) e da 

propriedade do Sr. Jorge Bilo e da Capela da localidade; que seja feito o encascalhamento nos 

trechos mais precários do distrito de Progresso, seguindo até o Entre Rios. MOÇÃO DE APLAUSOS 

002/2022, dos vereadores aos médicos do Município, pela passagem do seu dia, ocorrido em 18 de 

outubro. MOÇÃO DE APLAUSOS 003/2022, dos vereadores aos dentistas do Município, pela 

passagem do seu dia, ocorrido em 25 de outubro. MOÇÃO DE PESAR 029/2022, dos vereadores aos 

familiares de Luiz Carlos Midon Ribeiro. OF. GAB. 146/2022, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projetos de Leis 064/2022 e 065/2022. PROJETO DE LEI 064/2022, do Poder Executivo, que “Altera 

dispositivo da Lei Municipal nº 417/2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da 

Administração Municipal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 065/2022, do Poder Executivo, 

que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 496/2010, que institui o auxílio alimentação aos servidores 

públicos do Poder Executivo de Capão do Cipó, RS e dá outras providências”. OF. GAB. 147/2022, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 066/2022. PROJETO DE LEI 066/2022, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2022”. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 007/2022, dos vereadores a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio Biasi, instituição de ensino onde nove alunos foram 

aprovados no processo seletivo para a Instituição de Ensino Federal IFFAR – São Vicente do Sul – 

2023. São os alunos: Maria Fernanda Barasuol, Marcos Sauer, Paula Layana Perlin Nascimento, 

Vitória Tamiozzo, Tamires Sauer, Júlia Branco, Luana Oliveira Freitas, Arthur Trentin e Carlos 

Henrique de Carvalho. 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” retirado pelo proponente, vereador Ryan Carlos 

Cecchetto. MOÇÃO DE APLAUSOS 002/2022, dos vereadores aos médicos do Município, pela 

passagem do seu dia, ocorrido em 18 de outubro, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 

APLAUSOS 003/2022, dos vereadores aos dentistas do Município, pela passagem do seu dia, 

ocorrido em 25 de outubro, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 029/2022, dos 

vereadores aos familiares de Luiz Carlos Midon Ribeiro, aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES 007/2022, dos vereadores a Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio 

Biasi, instituição de ensino onde nove alunos foram aprovados no processo seletivo para a Instituição 

de Ensino Federal IFFAR – São Vicente do Sul – 2023. São os alunos: Maria Fernanda Barasuol, 

Marcos Sauer, Paula Layana Perlin Nascimento, Vitória Tamiozzo, Tamires Sauer, Júlia Branco, 

Luana Oliveira Freitas, Arthur Trentin e Carlos Henrique de Carvalho, aprovada por unanimidade. 

Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida a todos para a próxima sessão, 

que será dia 08/11/2022, 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, 1° 

de novembro de 2022. 


