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                                                          ATA N° 045/ 2022 (Ordinária) 

Aos 22 (vinte e dois) 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, pede ao 2º Secretário para que leia a Portaria 465/2022, nomeando o senhor Olmiro 

Clademir Rodrigues Brum, para o cargo de secretário de Agricultura e Pecuária, a contar de 11 de 

novembro de 2022. Após a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, pede ao 2º 

Secretário para que leia Ofício 086/2022, do Poder Legislativo, datado de 11 de novembro de 2022, 

convocando o 3° suplente do Progressistas, senhor Dilcione Silveira de Oliveira, para tomar posse na 

Sessão Ordinária do dia de hoje, 22 de novembro de 2022. Após a Senhora Vice-Presidente, no 

exercício de Presidente, convida o senhor Dilcione Silveira de Oliveira 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 empossado o 

3° suplente, vereador Dilcione Silveira de Oliveira. Informa também que o vereador Dilcione Silveira 

de Oliveira, fará parte da Comissão de Políticas Gerais, como presidente. Após a Senhora Vice-

Presidente, no exercício de Presidente, passa a palavra ao 2º Secretário para que proceda a leitura da 

ata 044/2022, da Sessão Ordinária do dia 08/11/2022, 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 e informa que o vereador Ryan Cecchetto não se faz 

presente motivo estar participando de curso em Brasília - DF. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): O vereador fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) 

minutos de seu tempo regimental à vereadora Ionara Ferreira. Senhora presidente, demais 

colegas vereadores, secretário da Agricultura, Olmiro Brum, demais pessoas que se encontram no 

plenário, secretário da Saúde, Henrique Nascimento, demais amigos e amigas, ouvintes da rádio 

Cipoense, seu boa noite. Começa desejando boas vindas ao seu colega Dilcione, seja bem vindo a 

esta Casa e que possa contar “para o que der e vier” em defesa da comunidade, e que pode ter a 

certeza que terão um “braço direito” junto com a Bancada Progressista, trabalhando para o Capão do 

Cipó. Aproveita a oportunidade que seu colega “Miro” está aqui, o novo secretário da Agricultura, 

deseja a ele sucesso e que possa contar com a Bancada e com o Partido Progressistas para dar 

continuidade nos trabalhos da Secretaria da Agricultura. Sabe que não é uma tarefa tão fácil, mas tem 
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excelentes funcionários que sempre estão dispostos a fazer o trabalho para a comunidade, e quer 

dizer a ele sucesso e que pode contar com este vereador, que sempre estará junto para o melhor de 

Capão do Cipó. Também aproveita a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao 

secretário de Obras, juntamente com todos os funcionários públicos, que estão fazendo um excelente 

trabalho durante esses dias que foram feitos nas estradas, andou na localidade do Rincão dos 

Palharini, onde ligou para o secretário, semana retrasada, e no outro dia ele mandou fazer o 

patrolamento lá na comunidade, o povo está feliz e contente, o andamento mudou na secretaria, 

graças a Deus, a equipe de trabalho está dando certo, e tem certeza que vai dar certo, e diz ficar feliz 

quando um vereador pede e os secretários fazem, ficam muito contentes porque quem ganha é a 

comunidade. Fica feliz também, e cita seu colega Dilcione, que andou em sua comunidade, andou em 

vários trechos das comunidades e que já repassou ao secretário que estava junto, junto com o 

prefeito em exercício, o colega Tiago Tisott, vendo os trechos que estão complicados para poder 

atender as demandas da comunidade. Não pode deixar também de comentar do apoio que estão 

tendo do prefeito em exercício, seu colega Tiago, que está atendendo a todos os pedidos dos 

colegas, de uma forma ou de outra, “não tem hora”, ligam para ele e ele “dá seu jeito” de atender os 

vereadores e vereadoras, pelo bem estar da comunidade, e é isto que eles querem para o Capão do 

Cipó, gente que se interessa, gente que dá apoio, gente que “não olha lado político”, e sim para as 

pessoas que moram no município, ficou muito contente, cita o colega Tiago, de atender seus pedidos 

e aos secretários também, todos estão atendendo os seus pedidos e de todos os vereadores para 

atender a comunidade. Reserva o seu tempo para a colega Ionara Nascimento. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. A presidente passa os trabalhos da Mesa para o 2° secretário. VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PROGRESSISTAS): A vereadora fica com 07 

(sete) minutos, pois o vereador Diego Nascimento lhe cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo 

regimental. Cumprimenta a Mesa Diretora, as colegas vereadoras, colegas vereadores, secretário da 

Saúde, que está os prestigiando com sua visita, o secretário da Agricultura e ex-colega, vereador 

Olmiro, e os demais que estão aqui esta noite prestigiando com sua visita, e os ouvintes da 87.9. 

Começa dando os seus sentimentos para os familiares do Darlan que perdeu seu pai e também para 

a Adriana que perdeu seu cunhado hoje de manhã, e aos familiares que Deus conforte todos os 

corações enlutados. Quer aqui fazer um agradecimento em nome da Isadora, pois ela pediu para que 

fizesse um agradecimento: “Eu, Maria Isadora Oliveira, que estive a serviço do IBGE, trabalhando 

como recenseadora, ao findar meu trabalho, venho por meio deste, agradecer a todos os munícipes 

da sede do município de Capão do Cipó, que me receberam em suas casas com carinho e atenção, 

respondendo assim os questionários, e também a todos que me ajudaram com informações 

necessárias para finalização do meu trabalho, o meu muito brigado.” Agradece a Isadora por fazer o 

trabalho aqui no município. Cita que foi procurada aqui por algumas pessoas sobre a troca das 

lâmpadas que já teve no município, os colegas vereadores devem lembrar, que foi na época da AES 

Sul, convida para tentar entrar em contato com a RGE para ver se eles não fazem essas trocas, teve 

uma vez na praça, onde trocavam as lâmpadas queimadas por lâmpadas boas, vão entrar em contato 

com a RGE para poder ter algum retorno a essas pessoas que estão perguntando. Aqui amanhã, 

estamos no mês Novembro Azul, o secretário de Saúde se faz presente, amanhã terá mateada, essa 
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mateada que será alusiva ao Novembro Azul, mês dedicado a prevenção do câncer de próstata, é 

para toda a comunidade, mas especialmente para os homens, para que estejam lá pegando 

orientações, cita o secretário, vai ter muitas orientações para ter cuidado com a saúde do homem, e 

dizer para a população que o cuidado é muito importante para qualquer um, tanto para a mulher 

quanto para o homem, a prevenção, nesse momento, é o mais importante para todos. Deseja boas 

vindas a “Nanda”, que está aqui na equipe da Câmara e que seja bem vinda e sucesso. Cita ter um 

projeto que estava tentando colocar uma Indicação, e veio um parecer que atualmente tramita o 

projeto na lei do Senado, referente ao pagamento de cuidadores para idosos que temos no município 

e acamados, porque tem pessoas que não têm condições de pagar alguém para ajudar a cuidar, e às 

vezes a família e a pessoa sozinha não tem como, então esse projeto estão aguardando para colocar 

uma Indicação, e assim que passar no Senado vai ser incluído em todos os municípios, só para avisar 

as pessoas que necessitam desse serviço, que assim que for aprovado será encaminhado aos 

municípios e vão passar para pessoas que precisam realmente, pessoas carentes que precisam de 

ajuda para cuidar, idoso ou acamado, então vai ter esse projeto que vai passar no Senado e irão 

incluir no município. Quer também dizer que foi procurada, porque no sábado passado teve um 

programa, que diz que é de esporte, mas que foi um programa totalmente político, falando sobre eles 

vereadores, e quer dizer para a pessoa que estava falando, que ele também devia esclarecer que 

teve vereadores do partido dele que também, que começou “essa briga” com vereadores do partido 

dele. Só quer deixar isso “no ar” porque quer falar com detalhes, mas no momento certo, porque ir 

falar isso num programa, que diz ser de esporte, e só falar mal dos vereadores, “se o casamento não 

deu certo, não precisa ficar lavando a roupa suja”, conversa, faz a “separação”, mas passe as 

informações certas e o motivo, não fique falando coisas que não é. Fica muito chateada porque tem 

pessoas que acham que “ah, foi fulano o culpado”, cita os seus colegas e diz para assumirem seus 

erros, não são perfeitos, mas que tem pessoas que erram e pegam e procuram só o erro dos outros 

para “subir na vida”. Quer desejar uma boa semana e que fiquem com Deus. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. A presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, munícipes que mais uma 

vez lhes honram que suas presenças, em especial os secretários que aqui estão, a 87.9 que logo 

estará os ouvindo. Começa dando os pesares aos familiares do Darlan Farias, que perdeu seu pai, 

pela passagem da dona Getúlia Brum, seus sentimentos a todos os familiares, na última quinta-feira, 

e também hoje a perda de um astro da música popular brasileira, Erasmo Carlos, “quem não gostava 

das músicas do Erasmo?!” Sentimentos a todos. Diz que deve aqui registrar também o lançamento do 

livro “A Saga da Emancipação” parabéns ao João Lemes que homenageou, e isso é importante 

homenagear as pessoas quando estão vivas, e não quando “partem”, e isso ele fez muito bem feito e 

o senhor Serafim merece, porque se não fosse ele não éramos município, parabeniza o João Lemes e 

ao Serafim Rosado. Pedido de um munícipe sobre os lixos, que agora está sendo colocado em 

container, e tem algumas lixeiras no município e serão colocadas mais, e tem pessoas usando essas 

lixeiras só para colocar garrafas, vidros, e essa pessoa pediu que não colocasse só garrafas, na frente 

justamente da casa do mesmo, que ache outra maneira de descartar essas garrafas, e deixe a lixeira 

para que o mesmo possa colocar os seus lixos, e dos demais vizinhos. Diz que tem algumas 
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indicações que fez, pedindo para o bairro Santo Antônio, que está precisando de uma remodelação, 

pois é um bairro histórico do município e pede que seja, e já passou por essa Casa que se lembra, e 

cita o colega Antônio, dizendo que lembra que ele pediu um banheiro público para o bairro e o mesmo 

não foi feito e traz na sua indicação um pedido do banheiro público, e é necessário um banheiro 

público para o bairro, e que o Executivo Municipal pense na possibilidade da reativação da quadra de 

esportes, tem muitos meninos que jogam bola lá e está sendo usada também para caminhadas, 

jovens e adultos praticar outras atividades esportivas, como vôlei, futsal, é importante que reative a 

quadra de esportes do bairro Santo Antônio. Pede que seja também providenciada, na medida do 

possível, a reforma da torre, que é o maior marco histórico do nosso Município de Capão do Cipó, a 

torre da antiga Igreja Católica do bairro Santo Antônio, da igreja Santo Antônio, teria que ser feito, o 

tão falado Museu Municipal, que é para ser feito lá e já foi deixado verba já para esse museu, e, se 

não der tempo esse ano, que seja feito no ano que vem, e que sejam instalados mais aparelhos de 

academia naquela via pública, que é no canteiro na frente da igreja, sejam instalados uns dois 

aparelhos mais de academia, e que instale também dois brinquedos para as crianças, como dois 

balanços, um gira-gira, com três ou quatro lugares mais, seria muito importante. E dizer à colega 

Ionara que não deu certo o “casamento”, isso é natural, pois isso é uma coligação, mas diz que a 

culpa o mesmo tem certeza que não foi do PDT, e diz citando o colega Antônio, que o colega falou e 

tem três minutos, tem seu tempo de liderança que é três muitos, e o mesmo tem tão pouco tempo, 

trinta segundos agora, irá começar e depois volta no seu tempo de liderança, e que o colega falou na 

última sessão, “um ano e meio para decidir os cargos e não foram cobrados, agora vem cobrar 

agora”. Diz que sim, um ano e meio eles cobrando aquilo que trataram e não foi cumprido. Volta no 

seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA 

ZAMBONI (MDB): Cumprimenta os colegas vereadores, vereadora, funcionários e público presente 

nessa Casa, boa noite também a população cipoense que acompanhará logo mais essa sessão pela 

rádio Cipoense FM. Fala que hoje estiveram reunidos com o superintendente regional do DAER, o 

Reginaldo Loureiro, a mesma e o colega Dilcione, desejando boas-vindas ao colega Dilcione a essa 

Casa, solicitando o alargamento do acostamento do trevo da 377 vindo de Jóia, onde todos nós 

sabemos, aqui  do município, o grande escoamento de produção que se tem aqui no município e os 

veículos de grande porte, tipo caminhão, carreta, bitrem e ônibus, precisam praticamente entrar na 

contramão, para conseguir entrar no nosso município vindo de Jóia e também se tem cooperativa 

para aqueles lados, então foi pedido ao superintendente o alargamento dessa faixa e também foi 

pedido a questão das alterações do letreiro do município, que todo mundo sabe que queriam que 

fosse diferente e vai ser tentado novamente, não se pode desistir, independente de partido, têm que 

estar unidos para lutar em prol do município. Agradece o prefeito Tiago por estar providenciando tudo 

para atender sua indicação da Sala do Empreendedor, que é um pedido antigo da nossa comunidade 

e ficou sabendo hoje que esse pedido vai ser atendido, então essa Sala do Empreendedor vai 

funcionar para orientar os comerciantes sobre toda parte burocrática, que só quem trabalha nessa 

área sabe o quanto é burocrática, muitas empresas deixam de abrir, ou fecham, por causa dessa 

parte burocrática, tanto também que irá auxiliar na parte de conseguir recursos, pois tendo tudo 

estruturado, tudo em dia, é mais fácil de conseguir recursos, e tendo um profissional ali para lhe 
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auxiliar nas dúvidas que irão surgir no decorrer do trabalho de uma empresa, fomentando os 

empreendedores do município, que só assim Capão do Cipó ira conseguir crescer, evoluir, gerar 

renda, gerar empregos para os cipoenses. Segue dizendo que no mês de novembro se realiza a 

campanha do Novembro Azul, que essa campanha visa conscientizar e apoiar os cuidados com a 

saúde masculina, especialmente o câncer de próstata, e amanhã terá um evento no município, 

convida todos, a partir das quatorze horas, participar, é um evento importante. Gostaria, ajudando a 

colega Ionara, que ela falou do projeto dos cuidadores, que está passando no Senado, já existe um 

projeto similar, que é o serviço de home care, que foi feita aqui a indicação, não é a mesma coisa, 

mas é semelhante, no mesmo auxílio, tem uma lei, a lei n 10424, mas o nosso município não entra 

nessa lei, porque temos menos de vinte mil habitantes, então a lei autoriza o município fazer, mas 

com recurso próprio, e quem tem mais de vinte mil habitantes tem recurso do governo federal, que aí 

a parte de serviços de home care são profissionais da saúde, estagiários de enfermagem, estagiários 

de técnicos em enfermagem, que podem estar atuando, ou outros profissionais da saúde que podem 

estar atuando dentro dos domicílios das pessoas. Volta no seu tempo de líder. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADORA VERA LÚCIA RIGON CHAVES (PROGRESSISTAS): Senhora 

Presidente, demais colegas vereadores, comunidade que se faz presente nessa Casa Legislativa, 

ouvintes da rádio Cipoense e demais meios de comunicação, boa noite a todos. Irá compartilhar com 

todos aqui, que fez na data de hoje, uma indicação de um projeto em prol de bem estar da 

comunidade este se chama “Projeto florir e embelezar Capão do Cipó”, ao qual visa o embelezamento 

e o cuidado da Avenida Tancredo Neves e órgãos públicos, tornando a cidade mais acolhedora, o 

projeto visa à parceria entre as secretarias de Obras, Agricultura e Meio Ambiente, onde a aquisição 

de mudas de flores e árvores frutíferas fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de 

Agricultura, essa última sendo responsável pela orientação do cultivo, manejo e conservação 

adequados, e o plantio e cuidado permanente fica da responsabilidade da Secretaria de Obras. 

Também falou com a arquiteta do Município, onde ela ficou de fazer um projeto para melhorias dos 

canteiros da Avenida Tancredo Neves, para que possa receber o plantio das referidas mudas. 

Conversou com o prefeito em exercício, Tiago Tisott, em relação à aquisição de novos containeres de 

lixo, ao qual estão sendo distribuídos pela cidade, obteve a informação que serão adquiridos mais dez 

ou doze containeres, e com isso, pela necessidade evidente, solicitou que sejam alocados juntos a o 

ESF Posto Sede e também que sejam distribuídos nas vias públicas do Município, aonde no Posto 

Sede acredita que se precise de dois. Comunica que a Secretaria Municipal de Saúde informa que 

está para chegar nessa semana a vacina Pfizer baby, para crianças de seis meses e menores de três 

anos, com comorbidades, os pais que tiverem interesse favor entrar em contato com a Secretaria de 

Saúde, ou com seu agente de saúde, falar com as gurias, com a Cíntia ou com a Laura. Também 

sobre o Novembro Azul agora, que as gurias já falaram, “você faz parte do nosso time e foi convocado 

a participar da mateada alusiva a campanha Novembro Azul, no dia vinte e três do onze, a partir das 

treze horas”, lá irá ter orientação com os profissionais, realizados testes de glicose, aferição de 

pressão e todas as orientação sobre o câncer de próstata, vai ter também o apoio da Brigada Militar 

para distribuir os panfletos e ajuda também, como a Brigada Militar a maior parte são homens, então 

pedem para que todos os homens se façam presentes amanhã, porque é um dia muito especial, a 
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prevenção, acima de tudo, é o que mais importa. Seu muito obrigado a todos e estará aqui para o que 

precisarem, fique com Deus e “até a próxima”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

RYAN CARLOS CECCHETTO (MDB): Em curso Brasília-DF. VEREADOR ADAIR FRACARO 

CARDOSO (PDT): Cumprimenta a senhora presidente, os senhores vereadores, senhoras 

vereadoras, funcionários desta Casa, munícipes presentes, Rudinei e sua esposa, Tiago, William e 

sua esposa, secretário da Agricultura seu “Miro”, secretário da Saúde Henrique, esposa do seu 

Dilcione, desejando boas-vindas ao colega nessa Casa, e os ouvintes da Cipoense FM que mais tarde 

estarão os ouvindo. Cita que no último domingo começou a Copa do Mundo, Brasil e um país onde o 

povo é “apaixonado por futebol”, a nossa seleção estreia na próxima quinta-feira, às dezesseis horas, 

espera que faça uma bela apresentação. Falando em futebol, cita que temos duas equipes disputando 

campeonato em Itacurubi, “onde estão se saindo muito bem”, foi convidado para ser treinador da 

equipe masculina, “a gurizada está indo muito bem”, muito bem representando nosso Município, a 

equipe feminina também “está muito bem”, em primeiro na chave, eles estão em segundo na chave, 

jogaram sábado e domingo, por um empate, para se classificar, seus parabéns a todos os atletas. Diz 

à colega Ionara que, até na última sessão colega Antonio Jardim pediu que parassem de falar, toda 

sessão falam do rompimento, até não iria falar do seu pensamento, mas já que a senhora “voltou a 

tocar no assunto”, não poderá deixar de falar, não sabe se os vereadores citados é ele e o seu Jairo, 

a senhora não citou nomes, agora diz ter cumprido com sua palavra, e é “homem para garantir em 

qualquer lugar dessa cidade”, agora “alguns vereadores do PP não têm palavra”, isso diz aqui e 

garante em qualquer lugar, “vão botar o pingo em cima do i e vão se respeitar”, uma ata assinada por 

todos os vereadores, “mas o que é isso colega”?, ainda fica lembrando, para sua pessoa não fica feio, 

fica feio para quem “voltou atrás na palavra”, e o povo cipoense todo mundo está sabendo o que 

realmente aconteceu, mas acha que se a senhora, os vereadores quiserem esquecer, quiserem “virar 

essa página”, o acontecido todo mundo sabe o que aconteceu, “vão virar a página”, vão pensar que 

Capão do Cipó é maior que o interesse pessoal de cada um dos vereadores, mas o momento em que 

continuarem “pensando em cargos”, o mesmo diz não ter nenhuma pessoa indicada e não tem 

ninguém para indicar nessa Administração, e não fará essa “disputa por cargo”, mas o que é tratado 

numa coligação deve ser cumprido, se não for assim então por que aceitaram, questiona. Cita que 

aqui deixa bem claro que o prefeito Froner tem o seu respeito, e tem mais ainda por que ele “implorou 

praticamente” para que os vereadores do PP “honrassem suas palavras e cumprissem o acordo”, 

também o presidente do partido, seu Leandro Pereira, pediu que os vereadores cumprissem com sua 

palavra, o vice-presidente, Dário Nascimento, também pediu em reunião, mas “não foram ouvidos”, 

não são todos os vereadores do PP, está falando dos que “não têm palavra”, “dos que não honram o 

que tratam”, está falando dessas pessoas, mas se quiserem continuar “tocando no assunto”, irá 

continuar lembrando e aos munícipes  até, num futuro próximo aí vai ter eleição de novo e, “se a 

pessoa se não tem palavra, não sustenta o que fala, como que vai chegar no eleitor para pedir apoio”, 

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

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

vereadores, colegas vereadoras, comunidade que os prestigia. Cumprimentando o secretário de 

Saúde e o secretário de Agricultura, do Município, cumprimenta a todos e aos ouvintes da 87.9, que 
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estão os escutando. Na questão da última terça-feira que passou, na última não tiveram sessão, acha 

que o momento agora é de esquecerem o que se passou, “levantar a cabeça”, “partir para novos 

rumos” e parar com esse negócio de todas as terças-feiras estarem aqui falando sobre coligação, 

sobre desmanche de coligação, “desmanche de casamento”. Acha que agora terminou, “chega”, vão 

continuar “de cabeça erguida” por que aqui nessa Casa vão estar aqui no período que vai os conceder 

aqui e depois, certamente, todos os nove vereadores unidos trabalhando pelo Capão do Cipó, pois, se 

não estiver aqui, quer ver o trabalho deles e ouvir o trabalho deles, o qual sabe que é belo o trabalho 

de todos os vereadores que aqui nessa Casa fazem e tem certeza que será muito bom. Também 

gostaria de solicitar, pois esteve à tarde na Borracharia do Maurão, e o mesmo lhe pediu para que o 

secretário ou o prefeito colocasse uma pequena camada de pedra em frente à borracharia dele, pois 

junta água ali e que seja colocada pedra e passado o rolo, motivo as pessoas que chegam ali para a 

troca de um pneu ou remendo de um pneu e acabam sujando o carro, pois tem aquela água 

empoçada ali e o “Maurão” fez esse pedido. Agradece ao colega Ryan, o qual está em Brasília, onde 

já esteve, pela parte da manhã, entregando um ofício ao deputado Covatti Filho, na aquisição de uma 

ambulância, a qual ele prometeu aqui. A poucos momentos falava com o vereador e o mesmo lhe 

disse ter sido muito bem acolhido lá pelo deputado Covatti Filho, o qual recebeu em mãos, e irá tomar 

as providências do que ele prometeu e irá cumprir. Espera que seja cumprido. Diz à colega Ionara que 

esteve a poucos momentos falando com o coordenador da RGE, pois as trocas de lâmpadas tinham 

parado, mas ele disse que irá continuar a fazer, novamente, e será um município prioridade Capão do 

Cipó, o qual o coordenador Pedro lhe passou a poucos momentos. Também solicitou ao prefeito 

municipal, hoje pela parte da manhã, para que seja feita uma pequena reforma lá na escola Vilma 

Batista do Nascimento, na localidade de Entre Rios, a qual é o ponto turístico do Entre Rios, que saiu 

do Passo do Tibúrcio, quando então Santo Ângelo e veio para o Entre Rios. Então, precisam manter 

aquele patrimônio, o qual é do Município, e serve para grupos, até mesmo tem uma sala para capela 

mortuária, e precisam que seja feito melhoria no prédio, até mesmo no fechamento, para que não 

fique abandonado. Sendo que todos sabem que, quando se fecha uma escola, se fecha uma 

comunidade, sempre falou isso, pois tiveram lá no Entre Rios, quando fechou a escola, acabou 

terminando e agora querem manter aquele patrimônio lá. Pede para verem quantos anos faz, sendo 

que sua primeira professora foi Vilma Batista do Nascimento Veiga, antes passou várias professoras, 

mas ela foi sua primeira professora, então ela deixou um marco histórico lá no Entre Rios e é o que 

têm hoje na comunidade, do Município, é a escola Vilma Batista do Nascimento. Também, 

conversando com o senhor prefeito, pediu o aumento do bueiro do seu Neri, já foi feito, já está pronto, 

então “a coisa está andando”. Volta no seu tempo de líder. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a senhora 

presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que se faz presente 

na Casa, secretário de Agricultura, secretário de Saúde, que estão aqui, o seu agradecimento a todos 

e o seu boa noite. Quer deixar um agradecimento também ao colega “Miro” por ter aceitado a 

secretaria e lhe dar essa oportunidade, dizendo ao colega que está aqui para “somar” nesta Casa, 

independente de partido, todas as bancadas que estão aqui, o que for para o bem do Município 

“estará do lado” para ajudar. Diz não gostar muito de “se meter”, às vezes, em confusão, pois “não 
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leva a nada” ao nosso Município, as pessoas “aí fora” até ficam, às vezes, perguntando o que está 

acontecendo, assim como, de vez em quando, um jornal “esculacha” com o nosso Município e acha 

essa parte “um pouco triste e um pouco feio”. Diz que a sua comunidade, quando falou que voltaria de 

vereador, já começou a fazer pedidos e, como o colega Diego disse que esteve lá, então tem algumas 

“coisinhas” para fazer lá, as quais já trouxe e deixou com o secretário algumas colocações e pedidos 

para que sejam tomadas providências naquele local lá. Diz ter arrumado duas pedreiras e acha que 

sábado ele irá lá para dar uma olhada e ver se tem o material que seja bom para as estradas. 

Também esteve conversando com seu colega e secretário, Henrique, pedindo que o mesmo 

colocasse na área de espera uns bancos, para que o povo que chega de manhã cedo, e fica 

esperando até a abertura do posto, possa sentar. Esteve ali e viu a situação, tinham pessoas de idade 

sentadas naquele murinho dos canteiros, falou com o secretário e o mesmo lhe disse que irá 

providenciar. Cita que o secretário, que se faz presente, está lhe dizendo que será na semana que 

vem que irá providenciar, o qual já agradece ao secretário por ter atendido ao seu pedido. Diz aos 

queridos munícipes que estão os ouvindo que está à disposição de cada um, não só honrando seus 

cento e cinco votos, mas quer trabalhar para todo o Município de Capão do Cipó. Cita que as pessoas 

que já lhe conhecem “de longa data”, quase todas têm o seu contato e o que precisarem desta Casa, 

irá trazer e vai levar para as autoridades competentes, para que possam tomar alguma providência. 

Diz ter estado com a colega Nariéle lá no trevo, como a mesma já falou, lograram êxito no encontro lá, 

aquele nome do Capão do Cipó tinha ficado muito “desajeitado”, fez um projeto que era para ser 

colocado no trevo central, mas, por erro no encomendar as letras, que era uma letra maior, e, como 

tem padrão, não foi permitido de colocar no centro do trevo, mas, hoje foram lá e tiveram autorização 

de colocar ali e fazer algumas mudanças, se quiser. Fica feliz por isso, agradece a colega pela carona 

e poder estar ali, sendo que é assim que devem fazer, estar juntos para o bem do Município. Seria 

isso e até terça-feira que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA NARIÉLE 

PEREIRA ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: A pedido do vereador Ryan, seu colega de bancada 

do MDB que se encontra hoje em Brasília, pediu para agradecer o prefeito Tiago, secretário “Miro” e 

ao operador “Pitoco”, pelos serviços feitos na Progresso e no Inhacapetum. E também lhe colocou 

que a próxima prioridade do prefeito Tiago será a reforma dos pontilhões. E, como o seu colega 

Dilcione acabou de dizer, acha que tem que salientar novamente que, apesar de serem partidos 

adversários, na política foram adversários, acha que quando é para o bem do município têm que se 

unir, independente do partido, e são duas proposições, que era com a mesma pessoa que já estava 

vindo ao município para atender um pedido seu, e dos caminhoneiros e todos que lhe pediram, do seu 

irmão que faz transporte e lhe pediu para ver se conseguia o alargamento da pista, do acostamento, e 

o seu colega tinha esse outro pedido também do letreiro, então aproveitaram a oportunidade e fizeram 

os dois pedidos. Acredita que é assim que têm que continuar trabalhando pelo município, deixar essa 

rivalidade de lado e pensar no bem estar dos munícipes. Uma boa noite a todos, até a próxima sessão 

e fiquem com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS 

CECCHETTO, Líder de Partido, MDB: Em curso Brasília-DF. VEREADOR ADAIR FRACARO 

CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Diz à senhora presidente que gostaria que visse a possibilidade 

com a jurídica, pois a última terça foi um feriado, acha que a última sessão foi dia oito, e fazendo em 
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um próximo dia útil, se os demais colegas vereadores estiverem de acordo, já trabalham tão pouco 

por mês, quatro sessões, e cai num feriado e fica quinze dias, acha que, se os colegas estiverem de 

acordo, no próximo dia útil, não sabe se tem legalidade, mas gostaria de ver com a jurídica, para 

poder ver, pois ficam quinze dias, deixando, às vezes, até de encaminhar um projeto que pode ser 

bem importante para o município, se houver acordo do seus colegas. Cita a sua colega Nariéle, 

dizendo que era um defensor, mas já desistiu do consenso, pois viu que nunca vai acontecer em 

Capão do Cipó, mas ainda é companheiro para trabalhar, “se darem as mãos” e colocar Capão do 

Cipó em primeiro lugar, acima de tudo, pois precisamos desenvolver o município, precisam se unir, e 

terem novas ideias, porque tem muito pouco projetos, até se faz uma pergunta do que visualizam no 

futuro próximo, a classe de políticos não vêm fazendo um trabalho o qual a população espera, até por 

falta de união deles e deixar a rivalidade de lado e pensar em um Capão do Cipó para todos e mais 

forte, principalmente na geração de emprego e na pequena propriedade, a senhora que é dos 

Assentamentos, mas “vão tentando” e que, um dia talvez, consigam trabalhar unidos. Até terça da 

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

Líder de Partido, (PDT): Cita seu colega Dilcione e deseja um bom retorno nesta Casa e que Deus 

abençoe seu trabalho. E só para lembrar, diz que eles, um ano e meio, citando seu colega Antonio, 

não foi para decidir os cargos, “foi cobrando os cargos que acertaram” e lembra aqui que perderam 

um companheiro nessa trajetória, o secretário de Obras que todos conhecem, o “Manjolo”, levaram 

um ano cobrando um cargo para a esposa dele, que estava passando necessidade, “um ano”, quando 

conseguiram colocar a “companheira Solange”, no mesmo dia entrou mais três PP, “companheiros de 

vocês”, então é para verem. E aqui na Câmara, o trato que tinham, é que o segundo ano seria do 

PDT, foi “passado uma rasteira no PDT”, “não deram a Câmara para o PDT”. Cita que na Prefeitura 

existe, aproximadamente, de trinta a quarenta CCs, entre CCs e FGs tinham oito cargos, o PT tem 

três, “que bela coligação, onde só para mim é bom”, “isso não existe”, citando seu colega “Miro”, que 

está aqui e é testemunha, estava lá dentro do gabinete, como foi “ofertada à coligação” e disse que 

“jamais aquilo era possível”, porque tinha certeza que “não iria ser daquela forma”. Seu muito 

obrigado e devolve a palavra a Mesa, até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de Governo: Volta para que “encerrem esse 

problema aqui da política”. Diz ter entendido que o seu colega Jairo disse que “nós tivemos oito 

cargos, e três competentes”, então quer dizer que os outros não tinham competência? Foi o que 

entendeu, pois o colega falou que tinha oito cargos e só três, foi o que entendeu. O vereador Jairo 

faz sinal que não e diz que são do PT. Então, o vereador pede desculpas, e fala de outras questões, 

que devem “encerrar esse negócio”, pois “a população está cansada de ouvir este negócio de cargos, 

disso e daquilo”, pede para terminar e “encerrar esse debate”, “chega de todas as terças-feiras 

falando”. Parabeniza o Dilcione pela vinda aqui, seja bem vindo, já o ajudando na sua comunidade, 

como também pode ajudar na sua comunidade, encontrou uns caminhoneiros e eles pediram, a 

colega Vera já pediu também, as placas de sinalizações das localidades, e que os caminhoneiros lhe 

perguntavam “onde tem placa para eu ir até o Rincão dos Vargas?” e não tem e as pessoas pedem 

placas. Quer dizer que solicitou para o prefeito uma retro escavadeira, que seja enviada para o Entre 

Rios, em breve estará fazendo uns pequenos serviços para os moradores daquela comunidade. E 
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quer dizer a eles que se dêem as mãos e que “encerrem tudo isso, terminem com esse negócio de 

cargos e disso e daquilo”, pois “foi um ano e pouco”, citando o seu colega, o que concorda, “pedindo e 

pedindo”, e não conseguiu, mas agora é o momento de “trilhar de cabeça erguida” e “deixar o que já 

passou”, pois faça cento e cinco votos, ou cento e seis, cento e dez, cento e onze, é munícipe de 

Capão do Cipó e trabalha para todos os partidos, trabalha para o MDB, trabalha para o PT, trabalha 

para o PDT, trabalha para o PP e não lhe interessa as pessoas, aliás, não lhe interessa o partido, lhe 

interessa as pessoas, então devem “se dar as mãos” porque o município é rico. E agradece a Deus 

pela belíssima chuva que mandou, os produtores “felizes da vida”, uma colheita maravilhosa de trigo, 

e agora uma plantação maravilhosa e, se Deus quiser, será uma safra que os produtores e nós iremos 

ganhar, pois “se os produtores não vão bem, nós também não vamos bem”. 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 2º Secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. GAB. 151/2022, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Projetos de Leis 068/2022, 069/2022 e 070/2022. PROJETO DE LEI 068/2022, do Poder 

Executivo, que “Veda a nomeação e/ou designação para cargo efetivo ou em comissão, função 

gratificada e gratificação por função, daqueles que foram condenados pela Lei Maria da Penha e/ou 

Lei do Feminicídio e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 069/2022, do Poder Executivo, que 

“Institui a campanha „Agosto Lilás‟, visando sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e 

familiar, bem como divulgar a Lei Maria da Penha e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

070/2022, do Poder Executivo, que “Institui o mês „Maio Laranja‟, sobre a importância da 

conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes e dá outras providências”. INDICAÇÃO 019/2022, do vereador Jairo Charão, ao prefeito 

municipal. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 

EXERCÍCIO 2023, no valor de R$ 2.000.000,00. OF. GAB. 155/2022, do Gabinete do Prefeito, 

enviando Projeto de Lei 071/2022 e impacto financeiro para o Projeto de Lei 065/2022. PROJETO DE 

LEI 071/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município a contratar, em caráter temporário e 

emergencial, 01 (um) Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências”. ESTIMATIVA DE 

IMPACTO FINANCEIRO AO PROJETO DE LEI 065/2022. Após, a Senhora Vice-Presidente, no 

exercício de Presidente, convida aos colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES, EXERCÍCIO 2023, no valor de R$ 2.000.000,00, aprovada por 

unanimidade. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida a todos para a 

próxima sessão, que será dia 29/11/2022, 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 
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assinada pela Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, e o 2º Secretário da Mesa. Capão 

do Cipó, 22 de novembro de 2022. 


