
 0422 

 

 

 

ATA N° 044/ 2022 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) 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 043/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 1°/11/2022, 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 ANTONIO CHAVES JARDIM (PROGRESSISTAS): 

Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimenta também 

os visitantes que os visitam, cumprimenta o prefeito Tiago e a todos, e os ouvintes da 87.9 que estão 

os escutando, vai o seu abraço. Quer aqui fazer um pequeno comentário, mas um comentário que fica 

muito feliz, em primeiro lugar agradecer a Deus que os produtores estão muito felizes com a colheita 

do trigo, uma safra maravilhosa, tanto do trigo como da aveia, o plantio da soja, a chuva veio na 

época certa também, espera, se Deus quiser, a partir de sexta, sábado ou domingo venha mais chuva 

para embelezar muito mais o plantio da soja dos produtores, eles que são a riqueza do Município. 

Então, fica muito feliz pelo o que está vendo, o trigo está valendo, uma parte que nunca teve tanto 

valor como agora está, mas torce que não venha cair o preço do trigo, e espera, se Deus quiser, uma 

chuva, um ano que corra bem para que o produtor possa colher, produtor forte é cidade forte, por que 

a arrecadação é cada vez mais, espera que isso venha acontecer, pedindo a Deus e clamando a 

Deus que não ocorra estiagem nenhuma, para que o produtor possa ter uma safra de soja 

correspondendo a outra passada, que foi um fracasso para os produtores e para todos, todos 

sofreram junto com os produtores. Fala sobre o andamento das coisas e que está vendo um 

andamento tranquilo na Administração Municipal, o que conversou hoje com o prefeito e o que está 

por acontecer de moderno e bonito aqui dentro da cidade, o interior recebendo encascalhamento, 

patrolamento, e isso é um trabalho que está andando, o prefeito está “correndo” e a Administração 

Municipal, em conjunto com a Câmara de Vereadores também, estão fazendo o melhor para o povo 

de Capão do Cipó, isso é muito importante quando tem uma união e essa união está acontecendo, 

estão sendo feitas várias obras que irão ver, para o embelezamento da cidade, que isso para eles é 

um orgulho muito grande, às vezes fica pensando por que motivo há alguns anos atrás não fizeram 

essas obras, qual era o motivo, não sabe o que acontecia, como que agora tem orçamento, tem 

recurso e não acontecia o que queriam, está saindo quadra de areia na Praça, isso é muito 

importante, a cobertura da pracinha de brinquedos também é ótima, se vê tantas coisas que vão 

acontecer na Praça de Capão do Cipó ainda este ano, ainda agora este ano vai ser transformada a 
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cidade de Capão do Cipó em uma Praça que vai ser um “canteiro da cidade”, vão ter festa de Natal, 

shows especiais para a comunidade cipoense, vai ser muito importante e estão aí para trabalhar pelo 

povo, através do trabalho, através dos pedidos dos vereadores que chegam até o prefeito e 

agradecem o prefeito por ter os atendido. Ontem mesmo na comunidade de Entre Rios solicitou ao 

prefeito e, graças a Deus, chegou lá um trator com a equipe para fazer terras para os produtores e até 

mesmo para sua irmã Suzete, esperam a chuva, pois o plantio está acontecendo no Entre Rios e a 

patrulha agrícola já deve ter “subido de lá” para outra localidade. Seu muito obrigado à senhora 

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

(PROGRESSISTAS): O vereador não fez uso do seu tempo regimental. VEREADORA IONARA DE 

FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PROGRESSISTAS): A vereadora não fez uso do seu tempo 

regimental. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Seu boa noite senhora presidente, 

colegas vereadores, vereadoras, munícipes que os honram com suas presenças, em especial o 

prefeito Municipal que aqui se encontra e aos ouvintes da 87.9, que logo estarão os ouvindo. Inicia 

pedindo que o secretário de Obras providencie uma lâmpada na frente da creche, estão pedindo a 

eles, que à noite é bastante escuro. E o assunto hoje que traz, bastante comentado na cidade, que 

todos sabem e que está aí, certamente vai ser o mais comentado nos últimos dias, não sabe se vai 

ser manchete de jornais e imprensa provavelmente, é a “descoligação” do PDT com o PP, porque a 

coligação com o PP e PT ainda continua, mas com o PDT está rompida, rompida no sentido de que 

não foi cumprido aquilo que foi tratado, o que trataram e o que combinaram desde o começo, com 

pessoas sérias, com pessoas honestas, tanto dentro desta Casa, como no Executivo, muitas coisas 

não foram cumpridas, e eles, enquanto partido, têm “vergonha na cara” e se não fosse cumprido 

aquilo que foi tratado, assinado em Ata e em documento perante as executivas de partido, perante os 

presidentes de partido, perante homens de família e de caráter, que achavam que eram, e aqui não 

quer generalizar todos, por que tem pessoas boas, honestas e sérias que conheceu, conhecia e, 

através da coligação, do trabalho e da campanha, ficou conhecendo mais ainda e admira dentro do 

PP mulheres, jovens, que admirou muito ao trabalhar na campanha junto, mas fica um legado e 

experiência que trouxe junto para a campanha e isso não vai esquecer. Quer aqui pedir desculpas por 

alguma falha deste vereador, como político do partido, falando como pessoa do PDT, particularmente 

de si, mas também fala como vice-presidente do PDT, que foi “um dos pivôs da coligação”, mesmo 

muitos do seu partido não querendo e convenceu a maioria do seu partido a fazer a coligação inédita 

em Capão do Cipó, PP e PDT, e venceram as eleições. Disse para o prefeito, ex-prefeito Osvaldo 

Froner, e disse para o prefeito atual, hoje, em reunião segunda-feira, no gabinete, que depois de 

“abrirem a coligação” jamais outra coligação do PDT vai acontecer em Capão do Cipó, enquanto tiver 

“vergonha na cara” não coliga mais com o PP, por que fazer o que fizeram, ir para a rua e convencer 

companheiros, como eles convenceram, trazer, por mais pouco que foi a votação de certos 

candidatos do PDT, por falta de poder aquisitivo, que todos sabem que o PDT não tem recursos 

financeiros e nunca teve, mas “tem vergonha na cara” e tinham doze candidatos a vereadores, então 

fica aqui seu muito obrigado a todos e logo terão eleição de novo.  Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI (MDB): A vereadora fica com 04 (quatro) 

minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental ao vereador Ryan Cecchetto. Seu 
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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. Inicia falando que essa semana foi pago um recurso para aquisição de um aparelho de 

ultrassonografia para o Posto de Saúde, um sonho antigo da comunidade que, graças a Deus, está se 

realizando, graças ao empenho de todos. Agradece ao deputado Clair Kuhn, que não mediu esforços 

para conseguir esse convênio com o Governo do Estado, é um recurso de cinquenta mil, vinte e cinco 

mil vai ser recurso da Prefeitura, então espera que possam unir forças, mais vezes, para conseguir 

conquistar as coisas para os munícipes e população, é algo que precisavam há muito tempo e a 

muitos anos, era um sonho da comunidade não precisar ir mais a Santa Maria e Santiago e poder 

fazer aqui, tem profissionais no Município competentes para realizar o exame, e o recurso do Feltes já 

terminou de equipar a sala de ultrassom também, com maca e aparelhagem para imprimir os laudos, 

já está no Município, e agora dentro de dois a três meses vão estar com a máquina funcionando, se 

Deus quiser talvez até antes, para os munícipes poderem desfrutar e não precisarem se locomover 

tão longe, imagina uma gestante ter que ir daqui a Santa Maria para fazer um morfológico, um 

transnucal, e não são só as gestantes que vão ocupar este aparelho, é toda a questão para avaliação 

dos órgãos internos, como fígado, vesícula, rins, para diagnóstico de todas as doenças mais simples 

e, hoje em dia, muitas e muitas doenças se faz o diagnóstico pelo ultrassom, e essa máquina, 

inclusive o doutor Thiago, do Município, lhe ajudou a especificar essa máquina para ser uma das mais 

“top”, para poder fazer todos os tipos de exames que se tem hoje para conseguir fazer através de um 

aparelho desse jeito. Gostaria de agradecer ao prefeito Tiago por atender aos pedidos e Indicações 

da Casa, da quadra de areia, da cobertura das pracinhas, também da reforma dos playgrounds na 

Praça e no Júlio Biasi, que também vai “sair do papel” e as comunidades que ainda não contam com 

esse benefício, ou contam com um benefício precário, vão poder ser atendidas. E agradece também 

ao prefeito Tiago por estar encaminhando os Projetos-Sugestão de Lei, que foi aqui desta Casa, e 

estão voltando para virar Lei, que tinham e sabiam que tem vários projetos não só seus, mas também 

de seus colegas que estavam a bastante tempo aguardando retorno. Dos seus Projetos é a questão 

do Maio Laranja, sobre a importância da prevenção do combate ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes; o Agosto Lilás, que visa sensibilizar a sociedade sobre a violência 

doméstica; também o que veda a nomeação ou designação para cargo público efetivo e em comissão 

de condenados pela Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio, e o programa da Farmácia Solidária, 

que também vai beneficiar muito os munícipes, a farmácia já faz o trabalho de receber alguns 

medicamentos das pessoas que não fazem mais uso e que tem cartelas sobrando, às vezes compram 

na farmácia, mas vem mais medicamento do que o médico prescreveu, então vai pode entregar na 

farmácia, a partir de agora, a partir desta Lei vigente, o Município vai pode formar parcerias com os 

laboratórios que têm medicamentos próximos a vencer, como a farmácia tem a lista de todos os 

medicamentos que os munícipes usam, esse medicamento pode estar chegando mais rápido, em 

tempo de uso para as pessoas, se sabe que quem precisa de farmácia hoje, sabe o custo que estão 

os medicamentos cada vez mais caros e se sabe que a farmácia do Estado não consegue cobrir tudo, 

então é de extrema importância. Volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a 
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Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, funcionários públicos, 

prefeito municipal, funcionários desta Casa e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Começa 

desejando sucesso ao seu Vanderlei, que retornou ao cargo de secretário de Obras, já agradecendo 

pelo serviço que está fazendo nas estradas, estavam precisando de uma patrolada. Sabe que ele terá 

“muito serviço pela frente”, pois tem que colocar bastante cascalhamento nas estradas, dias de chuva 

está surgindo bastante barro nas estradas, então deseja sucesso ao novo secretário que assumiu 

essa pasta. Também, ao novo prefeito municipal, que está aqui, prefeito Tiago, deseja sucesso e o 

parabeniza pelas iniciativas que o mesmo tem tomado nos seus trabalhos. Então, deseja que tenha 

sucesso e êxito, sendo que está mostrando uma parceria junto a essa Casa, e está à disposição. 

Pede ao secretário a reposição de umas lâmpadas lá no Carovi, têm umas quantas lâmpadas 

queimadas lá, as quais pedem a reposição, que a comunidade irá agradecer, se o serviço for feito. 

Não pode deixar de falar sobre o assunto, até não por colocação do colega Jairo, hoje aqui nessa 

Casa, mas o surpreendeu na última terça-feira os colegas falando aqui sobre cargos prometidos em 

campanha, que não foram cumpridos junto ao Partido Progressistas e o PDT. Acha que, no momento 

que a decisão judicial, dia dezoito de setembro, cassou o diploma do prefeito Froner e do vice-prefeito 

Tiago, terminou o mandato no Município, aliás do vice-prefeito Anselmo, e foi nomeado o prefeito 

Tiago. Então, o mandato se encerrou dia dezoito de setembro, aliás, de outubro. Acha que não era a 

hora de os colegas virem aqui cobrar cargos, pois tem que pensar em trabalhar pela comunidade, 

sendo que têm uma comunidade para atender e quando fizeram o compromisso de sair às casas, têm 

que mostrar trabalho para essa comunidade, cargo se pensa dali para frente, se senta e se une, mas 

os colegas disseram que, o momento, que não foram cumpridos os cargos, estava desfeita a 

coligação. Então, a coligação não terminou somente por parte do Partido Progressistas, a coligação 

terminou a partir daquele discurso que não existia mais coligação. Cita que não existia mais 

administração do PP e do PDT, em Capão do Cipó, pois hoje quem administra Capão do Cipó é a 

Câmara de Vereadores, e os colegas bem sabem a lei, que vereador não coliga, não existe coligação 

entre vereadores, cada um concorre, pois foi coligado a majoritária em Capão do Cipó e, pelo que 

entende, foi cassado o diploma deles, então a coligação terminou dia dezoito de outubro, só para 

esclarecer para a população, senão fica que só o PP não cumpriu o trato, diz que não, que a 

coligação terminou dia dezoito de outubro, por ordem judicial, não pelas suas vontades, mas pela 

vontade judicial, que cassou os diplomas do prefeito e vice-prefeito eleitos de Capão do Cipó. Reserva 

seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA VERA LÚCIA RIGON 

CHAVES (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a Senhora Presidente, demais colegas vereadores, 

vereadoras, comunidade que se faz presente nesta Casa, ouvintes da rádio Cipoense, demais meios 

de comunicação, boa noite a todos. Quer começar hoje relembrando o último dia vinte e oito do dez, 

data esta comemorativa pelo Dia do Servidor Público, este ano, em especial, agradecer os colegas 

servidores da Prefeitura: senhor Vilson Schunk, Juliano Bolzan e Giuliano Estivalete, que dedicaram 

os últimos meses a realizar a sindicância demandada pelo prefeito da época, Osvaldo Froner, para 

tornar possível receber o pagamento de direito adquirido conforme Lei Municipal 034/2002, agradecer 

também o seu Osvaldo, que foi o único prefeito que deu ganhos reais aos funcionários públicos. Fala 

que é de conhecimento de todos, que este ano está sendo realizado o senso do IBGE, sendo que 
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este levantamento de dados, muito importante, que retrata a realidade do Município, Estado e País, 

com isso faz um apelo à comunidade cipoense, para que aquelas pessoas que não receberam ainda 

um dos recenseadores, que, de repente foram numa casa vizinha e na sua casa não estavam, por 

favor, procurem entrar em contato com o telefone 3251-2268 e fale com o Adriano, que é responsável 

pelo Capão do cipó, pois é através do senso do IBGE que o Governo Federal se embasa para 

classificação e repasse de recursos para os Estados e Municípios, e, se houver déficit de cadastro, ou 

seja, recusa ou falta de atendimento de munícipes, isso acarretará em diminuição dos recursos 

repassados ao Município, estamos em torno de oitenta por cento, ainda faltam algumas casas e o 

senso é até o fim do mês. A Secretaria Municipal de Saúde lembra toda comunidade cipoense que 

recebe bolsa família, que deve comparecer a unidade USF Posto sede, que sejam feitas as pesagens 

antes do dia trinta do doze, não deixe para última hora. Fica o seu muito obrigado a todos, e estará 

disponível para o que precisarem, fiquem com Deus e “até a próxima”. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO (MDB): O vereador fica com 06 (seis) 

minutos, pois a vereadora Nariéle Zamboni lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. 

Cumprimenta a Senhora Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, aos espectadores, 

servidores da Casa, e ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Brevemente, hoje excepcionalmente 

falando brevemente, quer em primeiro lugar parabenizar a colega Nariéle das suas falas, da aquisição 

dos bens, o aparelho de ultrassom, conquista sua, integralmente sua, a emenda do Feltes em 

conjunto, seguem trabalhando e, se Deus quiser, ano que vem, vem mais coisa, tem certeza disso. Ao 

prefeito Tiago, que está vindo nas sessões, parabenizá-lo também, pois não tem o que vir cobrar aqui, 

fazer um pedido na tribuna, porque se dá a oportunidade de ir diretamente falar “contigo prefeito”, no 

gabinete, e muito desses pedidos estão saindo mais rápido do que se esperava, o que acontece é que 

tem que se entrar em contato novamente com as pessoas que, “lá atrás” pediram, ficou “de molho” 

todo esse tempo que não podia sair, se falava com um secretário e não dava, falava com o prefeito 

ficava para ver e não acontecia, e agora, graças a Deus, não para o meu bem, mas para quem está 

com seus problemas sendo resolvidos aos poucos, uma atitude tão simples, cita aqui, sentado os 

assistindo, com um papel e uma caneta, anotando enquanto sua colega Vera, o “Miro” precisava de 

lâmpada, o outro colega precisava disso, estava anotando esses pedidos, “correto”? Cita o que custa 

a atitude de um gestor do Município fazer isso, “siga o exemplo”. Ouvia-se antes do senhor assumir 

que viraria “um”, não irá usar a expressão, mas vocês compreendem, com o seu comando, com a 

“sua caneta”, e estão vendo totalmente ao contrário, falatório, especulação, pré-conceito, tem 

bastante aqui em Capão do Cipó, infelizmente, mas como se derruba isso? com trabalho, nada 

diferente do que com trabalho, e o resultado está aí, as coisas acontecendo, hoje mesmo, enquanto 

vinha para cá, cruzou por três caminhões carregados de pedra indo, em direção a sua localidade, que 

bom, quem ganha é o município de Capão do Cipó e, como disse na sessão passada, vão olhar 

projeto, desenvolvimento, coisas para Capão do Cipó e deixar um pouco as siglas partidárias e seus 

cargos de lado. É importante trabalhar? todo mundo quer, todo mundo quer aumento? todo mundo 

quer, mas a saúde financeira do Município, o equilíbrio fiscal, também é importante, por isso fica aqui 

sua parabenização pelos dois citados e, não diferente de como foi desde o início do mandato, vão 

poder contar com suas disponibilidade, sem dúvida alguma, enquanto o projeto e o ideal for Capão do 



 0427 

Cipó. Volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR 

FRACARO CARDOSO (PDT): Cumprimenta a Senhora Presidente, demais colegas vereadores, 

vereadoras, funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense FM, Rudinei e sua esposa, seu amigo 

Daniel Stiller, colega Tiago, prefeito em exercício Tiago Tisott, sua filha Sofia, que lhe acompanha 

hoje, e os ouvintes, como pode dizer, o Douglas pelo Facebook, mais uma fazendo sua live, segundo 

Renato Souza só oito que assistem, mas acha que não é verdade, o pessoal acompanha bastante 

sua live, até para “ficar por dentro”. Semana abençoada no Município, de muito trabalho, uma das 

safras melhores de todos os tempos, está de parabéns a agricultura, está “pegando um fôlego aí”, 

vem de uma safra de verão sofrida, bem no início do plantio da soja, tem uma previsão boa de chuva 

final de semana, ainda é cedo, mas já se vê bastante plantadeiras plantando a soja no Município. Cita 

que tiverem um pequeno incidente, citando o prefeito, no assentamento, onde caiu uma ponte, esteve 

com o prefeito na reforma, acharam que ainda dava para passar, acabaram cometendo uma avaliação 

errada, junto com os demais funcionários, graças a Deus não houve nada grave, foi feito o desvio, a 

ponte aqui no seu Antonio já está pronta, o prefeito já mandou começar a fazer a ponte nova lá, que 

será de concreto. Cita que o colega Jairo, colegas já citaram, a coligação está desfeita, já deixou 

claro, fala por si, não fala pelo partido, “de sua parte não tem mais volta”, não volta atrás depois de 

dar sua palavra, o PP não cumpriu, não, citando o colega “Miro”, porque foi cassado o Froner, aqui na 

Câmara de Vereadores ninguém foi cassado e não foi cumprido aqui o acordo com os vereadores, 

não voltará atrás com sua palavra, citando o colega, foi lá no seu Osvaldo, tinha mais de trinta 

homens, de idade, onde foi “sorteado com um papelzinho” e colocado em Ata, que dois anos eram do 

PP e dois anos eram do PDT, e o PDT não cumpriu, o PP, aliás, mas é uma situação, o prefeito 

Froner, presidente Leandro, vice-presidente Dário, pediram que os vereadores cumprissem e 

honrassem suas palavras, coisa que não aconteceu, “mas fazer o que né?” de certo o PP tem sua 

avaliação aí que pode seguir sozinho, com suas “próprias pernas” ou já está tentando coligar com 

outro partido, não sabe se tem essa possibilidade, mas o PP é um partido “bastante esperto nesse 

sentido” e pode coligar com qualquer um aí. Diz ao seu “Miro”, que uma vez o presidente do partido 

disse para o senhor pôr dois cargos, numa reunião dentro da Prefeitura, que o senhor “voltava atrás 

na sua palavra”, presidente Leandro. Ressalta que não faz isso, “não volta com sua palavra de jeito 

algum”, isso os colegas vereadores estavam presentes e isso foi colocado, mas isso é passado, daqui 

para frente cada um segue seu rumo, o partido PP segue governando, colega Tiago está fazendo um 

excelente trabalho, está de parabéns, mas também, cita o colega Jardim, não podemos falar do 

prefeito Froner, que a pouco saiu e o senhor defendia o homem com “unhas e dentes”, agora já está 

tudo errado, está muito melhor, pede para respeitar o prefeito Froner, que saiu a pouco, e o vice-

prefeito Anselmo, pelo trabalho que eles fizeram no Município. Volta no seu tempo de liderança. 

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

(PDT): “O negócio é seguir em frente”, citando o seu colega Adair, e é seguindo em frente que 

pensam que têm um futuro lindo e brilhante “logo ali”. E, pensando nesse futuro, quer aqui fazer uma 

homenagem a todos os nordestinos, hoje oito de novembro, Dia do Nordestino, pensem bem, “os 

nordestinos”, pois se vê nas ruas e todas as ruas do Brasil, inclusive do Capão do Cipó, os 

nordestinos vendendo redes e tudo que objetos para poder sobreviver, uma classe tão sofrida no 
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País, e eles têm esperança em um amanhã melhor, e nós todos, todo aquele pessoal sofrido, humilde, 

sempre tem esperança, e tem certeza que essa esperança de um futuro melhor está por chegar, “dia 

primeiro de janeiro está aí”. Seu muito obrigado e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: Informa novamente 

para aqueles que não fizeram ainda o senso bovino, que irá até o dia onze deste mês para 

atualização. E as matrículas e rematrículas da EMEI Pingo de Gente e da Escola Julio Biasi, também 

irá até o dia onze agora, para quem ainda não fez que procure a respectiva escola para fazer a 

matrícula ou rematrícula das crianças. 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: Volta a essa tribuna só para esclarecer ao seu colega Adair, não foi no gabinete 

e sim aqui que foi oferecido os dois cargos para o mesmo, e diz ao colega para ver até onde está 

hoje, para ver que as suas palavras e a de seu colega não condizem, sendo que não voltou para a 

Mesa até hoje.  Então, de repente, está “faltando alguma verdade” no que lhe passaram, pois foi 

oferecido aqui dentro, na Sala de Reuniões da Câmara de Vereadores. Seu muito obrigado e uma boa 

semana a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO, 

Líder de Partido, MDB: O vereador não fez uso do seu tempo regimental. VEREADOR ADAIR 

FRACARO CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Diz ao seu colega “Miro” que, se é desta forma 

pede desculpa, mas quem lhe disse isso foi o presidente do PP, o senhor Leandro Pereira, pode, o dia 

em que estiverem juntos podem, mas da sua parte pede desculpa então, pois foi ele que faltou com a 

verdade e não o mesmo. Ficou muito feliz domingo, Cruzeiro de Santiago estava disputando a 5ª 

Copa Regional, o Erick, Matheus, Thailer e o outro é o Mirieles, campeão regional os atletas jogando, 

que bom isso, citando o seu colega Douglas, que estava lhe auxiliando, muito bom em ver os jovens 

se destacando em um campeonato de alto nível, sábado estarão em Itacurubi, os seus colegas 

Douglas e Tiago estarão presentes, com uma equipe masculina e uma feminina, disputando um 

campeonato de futsal, então “sucesso aí”, estarão participando lá, têm a possibilidade de ir lá, está 

saindo amanhã a licitação para fazer a arbitragem, se caso não estiverem fazendo estará junto com 

os seus colegas, nas equipes de Capão do Cipó. Também esteve falando com o seu colega Tiago, 

tratando sobre a festa de fim de ano, acha que está por vir uma grande banda em Capão do Cipó, 

amanhã no máximo vai ser contratada, pois o povo também precisa um pouco de eventos à altura que 

o Município merece, então parabeniza o prefeito que está sempre em acordo com todos, em todas as 

decisões, isso é muito importante. Até terça da semana que vem e fiquem todos com Deus. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Cita que 

o momento da coligação “foi muito boa até que durou”, agora não é momento de ficar “batendo trela, 

batendo isso ou batendo aquilo”, agora é momento de buscar entendimento com outros partidos, 

conversar com outros partidos, se com o PP o PDT não quer mais coligação, imagina com os outros 

partidos, porque traíram o MDB também, fizeram, então a culpa não é dos mesmos, a culpa não é do 

partido Progressistas, a culpa partiu do PDT, eles foram infelizes de dizer aqui que a coligação tinha 

terminado, para eles não, pois não tinham terminado a coligação, mas foi aqui nesta tribuna, então o 

momento agora é de levantarem a cabeça, cada qual seguir o seu trabalho, pois são vereadores aqui 

e devem se respeitar, trabalhar pelo povo de Capão do Cipó e esquecer “esse tipo de coligação” 
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então que aconteceu, passou-se um ano e meio para decidirem os cargos, porque não decidiram 

antes, pergunta. Já falou na terça passada aqui, que teriam que ter decidido antes os cargos, não é 

agora que estão passando por um momento difícil de cassação, futura escolha de novos candidatos, 

não é o momento. Será que acharam o momento agora de querer os cargos, pergunta. “Por favor, de 

Deus gente”, acha que devem, “cara”. Diz ao prefeito Froner, um grande nome, uma grande liderança 

no Capão do Cipó, respeita muito o prefeito Froner, tem muito respeito por ele e sempre será seu 

eterno prefeito, porque tem respeito por ele, admira ele, “progressista de coração”, sinceramente, 

inelegível, mas isso passa rápido e, se Deus quiser, voltarão a ter candidato, de novo, neste 

Município. Então, diz que lamenta muito, pois tem grandes amizades dentro do PDT, tem grande 

amizade com o vice-prefeito, ex-vice-prefeito Anselmo, pessoa que admira muito, pessoa que 

“conversa pela rua e tudo”, e ele tem um grande carinho pela comunidade de Entre Rios, então a 

questão agora é se respeitarem, e “parar de jogar os presidentes de partido que disse isso e disse 

aquilo”. Deixa o seu muito obrigado à senhora presidente, 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: NOTIFICAÇÃO DE 

RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL, da Secretaria de Fazenda, comunicando que foi 

creditado no dia 31/10/2022, no Banrisul, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicado na 

Secretaria de Saúde do RS, para aquisição de aparelho de ultrassonografia. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 010/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 15 de 

novembro de 2022 e do expediente da Câmara de Vereadores nos dias 14 e 15 de novembro de 2022 

e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 011/2022, do Poder Legislativo, 

que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e 

da outras providências”. OFÍCIO. SEC. FAZENDA Nº 019 /2022, solicitando a prorrogação da entrega 

da LOA para o exercício de 2023 até o dia 05/12/2022, devido aos servidores da Secretaria da 

Fazenda estarem se qualificando para as mudanças na classificação das fontes de recursos para 

2023, conforme Portaria STN nº 710/2021. OF. GAB. 148/2022, do Gabinete do Prefeito, enviando 

Projeto de Lei 067/2022. PROJETO DE LEI 067/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2022”. Após, a 

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

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”, aprovado por unanimidade. 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”. Foi pedido vistas ao 

projeto, pela vereadora Nariéle Zamboni, para que seja enviado impacto financeiro-orçamentário, 

sendo aprovado o pedido de vistas por unanimidade. 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”, aprovado 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 que deem parecer verbal, em separado, dos Projetos de 
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Resolução de Mesa 010/2022 e 011/2022, devido a sua importância e urgência, as quais foram 

favoráveis a irem à votação. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida 

aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 010/2022, do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a sessão do dia 15 de novembro de 2022 e do expediente da Câmara 

de Vereadores nos dias 14 e 15 de novembro de 2022 e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 011/2022, do Poder Legislativo, que “Autoriza 

a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e da outras 

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

Presidente, convida a todos para a próxima sessão, que será dia 22/11/2022, motivo feriado de 15 de 

novembro, 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, 08 de novembro 

de 2022. 


