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                                                          ATA N° 046/ 2022 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) 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 045/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 22/11/2022, que foi aprovada por unanimidade. Após a Senhora Vice-Presidente, no 

exercício de Presidente, pede ao 1º Secretário para que leia OFÍCIO SOLICITANDO TRIBUNA 

LIVRE, da Escola Roseli Correa da Silva, para falar sobre o EJA da escola. Após, a senhora Vice-

Presidente, no exercício de presidente, passa a palavra ao orador. PROFESSOR DULCINEI 

MACHADO DA SILVA, representando a Escola Roseli Correa da Silva: Agradecem pelo espaço, 

por esse momento, para que possam falar sobre a EJA da Escola Roseli Correa. Querem agradecer a 

Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, aos vereadores, que sempre os atendem, os “estendem a 

mão” sempre que precisam e sempre que estão precisando de alguma coisa, estão presentes. Então, 

muito obrigado, de coração, realmente. Diz ser o professor Dulcinei, já faz seis anos que é professor 

aqui em Capão do Cipó, na Escola Roseli Correa, passou um pouquinho pelo Macedo também, e 

Capão do Cipó se tornou sua segunda casa, pois mora em Santiago, mas, todas as segundas de 

madrugada vem para cá e passa a semana aqui. Explica o porquê solicitaram essa fala com relação à 

EJA, pois, nesses anos, pós-pandemia, tiveram momentos de alunos, os quais agradecem 

imensamente esses alunos do EJA, mas, o EJA, estão lutando a anos pelo EJA, para que possam 

manter o EJA em Capão do Cipó, pois é uma situação muito tênue e, se não lutarem, não “ficarem em 

cima”, a EJA “se vai”, e para recuperar, para poder ter uma EJA novamente em Capão do Cipó, só 

com muita luta, burocracia e papelada. Diz ter sido um sacrifício a gente conseguir ter a EJA e a 

manter. Outra coisa que querem passar aos senhores e senhoras é que o EJA é tão necessário, que 

muitos daqui com seus “quarenta e poucos anos”, talvez cinquenta, alguns trinta, outros vinte, a gente 

passou, por essas décadas, e se sabe o que foi o passado e o que é agora. Diz ser professor de 

História, completou quarenta e cinco anos, esse ano, e os seus avós, seus pais, nas décadas de 

quarenta, cinquenta, sessenta e setenta era o seguinte: se você fosse trabalhador, você estava “com 

a vida garantida”. Cita que os seus avós chegam e lhe faziam três perguntas, quando ia os visitar: Já 

comeu? Está trabalhando? Está com saúde? Cita que se você tivesse essas três coisas, trinta, 

quarenta, cinquenta anos atrás, você “estava com a vida perfeita”, mas, hoje em dia, com o avanço da 

tecnologia e com as mudanças que a gente tem, é necessário esse pessoal que ficou com os estudos 

“debilitados”, voltar para a escola. Fala sobre a situação que têm hoje, com relação ao EJA, outra 

coisa também é a expectativa de vida, pois, há tempos, nos anos sessenta, se forem pesquisar no 
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Google, ou “por aí”, vai ter uma reportagem de um jornal, onde está escrito que “Mulher de quarenta e 

dois anos, uma idosa de quarenta e dois anos, foi atropelada no centro da cidade”. Pede que 

imaginem, nos anos sessenta, uma pessoa de quarenta anos ser considerada idosa, sendo que, hoje 

em dia, uma pessoa de quarenta anos, citando que está com quarenta e cinco anos, está “na metade 

da vida”, ou até mais, pois estamos indo “para banda” de oitenta, noventa anos, e o que acontece, e 

se faz necessário, para esse pessoal que lá, décadas atrás, “abriu mão” dos estudos, para, talvez, 

poder levar o sustento para casa, pois para muita gente aconteceu isso, “abriu mão” do estudo e teve 

que sustentar a família e o estudo “ficou de lado”, até por que não se fazia muito necessário naquela 

época, mas, hoje em dia, faz muito, é muito necessário, principalmente para o pessoal mais idoso, a 

dificuldade que é você não saber ler, a dificuldade que é você não saber o que diz um contrato, hoje 

em dia você vai em um banco, te passam um consignado, um contrato de algum negócio, e você não 

saber ler, sendo que hoje temos o conhecimento “na palma da mão” e você não conseguir acessar 

esse conhecimento é um desperdício muito grande, sendo que, ainda, você pode ter mais vinte, trinta, 

quarenta anos de vida, tranquilamente. Outro “probleminha” que diz enfrentarem é de uma resistência 

muito grande da população com relação ao EJA, muitas vezes a pessoa se sente envergonhada de 

voltar para a escola, muitas vezes a pessoa acha “ah, eu já estou velha, não preciso voltar para a 

escola”, muito pelo contrário, essa pessoa precisa voltar para a escola, pois é uma pessoa a qual diz, 

nesses seis anos que está aqui, viu pessoas honradas, trabalhadoras, muitos já conhece, como a 

Ionara, a qual diz conhecer a muito tempo, sempre foi trabalhadora e batalhadora, assim como 

colegas seus, que trazem “na sola de seu sapato, a poeira desta Terra”, de tanto labutar e trabalhar. 

E, pessoas assim, que décadas atrás, “abriram mão” do estudo para poder trabalhar e sustentar sua 

família, hoje, o que podem, como escola e comunidade, é dar essa oportunidade para ela se qualificar 

e melhorar. Cita que a escola Roseli Correa, nos últimos anos, desde quando foi para lá, e ela já 

estava nesse “andarejo” de qualificação, de aprimoramento, o que têm passado, nos últimos anos, de 

treinamento, de conselhos, de conhecimentos que eles, professores, também tiveram que se adequar 

e conhecer, na pandemia muito mais ainda, para enfrentar essa situação da comunidade. Então, se 

faz muito necessário terem essa EJA e precisam da contribuição de vocês, como representantes, para 

animar, incentivar esse pessoal e não deixar a “EJA cair”, pois, no Município de Capão do Cipó tem 

muitas pessoas que se faz necessário voltar para a escola. Diz terem, nos últimos anos, como escola, 

uma mudança muito grande com relação ao ensino, pois, os senhores lembram bem que, para “se 

descobrir algum assunto”, tinha que ir na biblioteca, pegar uma coletânea inteira do Barça e ficar o dia 

inteiro “fuçando aqueles livros enormes, que “pareciam umas Bíblias”, hoje em dia o conhecimento 

está “na palma da mão”, a “poucas tecladas”, e esse conhecimento, que está “na palma da mão”, 

mudou toda a dinâmica de ensino, a didática de ensino mudou, hoje em dia têm que ensinar as 

pessoas, não só os novos, como os mais velhos, a como pesquisar, a como acessar essa informação, 

a como lidar com essa informação e, muitas vezes, essa informação se tornou tão demasiada que 

está se tornando uma desinformação, devido a fake news, mentiras “e tudo mais” e levam isso para a 

escola, esse debate, esse conhecimento, “destrincham” ele e ensinam, não só aos novos, como os 

mais antigos, a como acessar esse conhecimento, lidar com esse conhecimento, debater com esse 

conhecimento, em conjunto, e, melhor ainda, diz a todos que, a socialização do EJA, todo aquele, que 
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muitas vezes conseguiram “arrebanhar” para a escola, e tinha uma certa resistência, nos anos que se 

seguiram depois, ele sentiu falta, pois tem “uma certa” socialização na escola, que é muito importante, 

a pessoa se sente útil, a capacidade dela, a auto-estima da pessoa que volta para a escola e, no 

momento em que um aluno, que não sabia ler, não sabia decodificar uma letra, aprende a escrever o 

seu nome, depois de décadas de ter parado estudo, “é um brilho no olho” que os senhores não têm 

noção, do que os professores “trazem na ponta da caneta” a gratificação de ser professor. Então, 

pedem o empenho dos senhores, pois têm situações, como por exemplo, a alfabetização é um risco 

muito grande de perderem a alfabetização, pois é onde dá o início do EJA e precisam, no mínimo, de 

doze alunos na alfabetização e o Estado está correndo o risco de retirar essa situação do EJA, uma 

coisa tão importante do Município. Agradecem e contam com a colaboração e o empenho de todos 

vocês. Muito obrigado. 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. A presidente 

passa os trabalhos da Mesa para o 1° secretário. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO 

FERREIRA (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a Mesa Diretora, as colegas vereadoras, colegas 

vereadores, o pessoal da direção da escola Roseli Correa, que estão os prestigiando esta noite, os 

alunos do EJA, e diz estarem muito contentes de ver eles aqui e fazer um chamamento para a 

comunidade, os funcionários desta Casa, o secretário da Agricultura, prefeito em exercício, presidente 

do Progressistas, e os demais que estão prestigiando essa noite com sua visita. Deseja seus 

parabéns ao professor Dulcinei e diz que suas palavras foram bem sábias no falar, como temos aqui 

alunos, que ele falou, com quarenta e cinquenta anos, mas tem alunos de mais idade, como a Amélia 

e a Maria Andreza, e vendo eles fica mais entusiasmada para ir à busca de mais alunos, porque tem 

certeza que essas pessoas, mesmo com todo trabalho do dia a dia, o Derli, mesmo com seu 

comércio, vai toda a noite estudar, e os jovens, junto com a melhor idade, isso é troca de 

experiências, alunos de todas as idades. Fala para cada um deles parabéns, para eles alunos, 

parabéns pela formatura e que deem continuidade nos estudos, tem certeza que ainda vai ver eles se 

formando em uma faculdade, porque nada é tarde para se fazer, então vê “por aí a fora” pessoas de 

oitenta anos fazendo uma faculdade, concluindo uma faculdade. Deseja sucesso para cada um e que 

continuem com essa força de vontade, porque, como disse o professor, o estudo é muito importante 

agora que temos a tecnologia, tem o telefone que a gente precisa aprender a ler para pode teclar, 

como ir ao banco, várias coisas que precisa ler, tem pessoas, às vezes, citando a si, como agente de 

saúde, vai às casas e eles ficam constrangidos de dizer “eu não sei assinar”, são muito poucos que 

tem ainda, mas ainda tem alguém que diz “não consigo assinar. Não se assinar. Não sou 

alfabetizado”, mas eles procurando esse estudo, deseja tudo de bom. E a escola Roseli Correa 

também por dar essa oportunidade, parabéns a eles e que continuem assim, e aqui nessa Casa, junto 

de seus colegas, tem certeza que irão estar juntos ajudando em busca de mais alunos para sempre o 

EJA estar oferecendo oportunidades para as pessoas, que também ajuda no dia a dia, no estresse, ir 

para uma sala de aula “trocar ideias” com outras pessoas, não “focar” só na vida e no trabalho de 

casa e sim sair, é muito importante, deseja parabéns a todos eles alunos do EJA. Fala que estará 

realizando, na sexta, um risoto beneficente para uma senhora que está fazendo um tratamento de 

câncer, quando se fala essa palavra câncer já sabe que é “bem pesado”, já passou por isso e já 
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venceu, e essa senhora estará realizando, na quinta-feira, uma cirurgia, a dona Alda Nunes, ela veio 

pedir ajuda e o Lions, juntamente com a Corrente do Bem e com a comunidade, o que é mais 

importante é que a comunidade os ajuda, “se dá as mãos”, e quer pedir a cada um que ajude com 

doação, comprando o cartão, e quer aproveitar aqui e agradecer ao Derli, que é sempre apoiador e 

sempre “dando as mãos”, o Derli do comércio, e a Adelita do Bazar e Mercado Avenida, que estão 

sempre apoiando nesses almoços e jantares beneficentes, então agradece a toda comunidade e pede 

que sexta-feira, quinze para meio dia será servido o risoto, todos que puderem comprar vamos, mais 

uma vez, “se dar as mãos”, e com oração, que ela na quinta vai passar por uma cirurgia, orar para 

que tudo dê certo. Deseja uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Agradece e devolve a 

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

CHARÃO (PDT): Seu boa noite a senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, em 

especial a “todo esse povo que está aqui”, dedica sua saudação especial aos professores do Roseli 

Correa da Silva, que os honram com suas presenças, a direção, ao prefeito Municipal em exercício, 

Tiago Tisott, presidente do PP que aqui está, colegas, funcionários municipais, vereador “Miro” 

secretário atual da Agricultura, as suas tias, satisfação em saber que estão se formando no EJA e a 

Cipoense FM, que logo estará os ouvindo. Começa a fala dizendo que é importante saber e têm 

obrigação de ajudar a conquistar mais alunos para o EJA e não deixar terminar, porque se sabe a 

importância do estudo e que sem estudo “a gente não é ninguém”, como disse o professor que estava 

falando antes, a evolução que temos “no mundo de hoje”, e uma pessoa, hoje, sem alfabetização “não 

é ninguém”, temos “na nossa mão” tudo mesmo, para fazer, tudo “na nossa mão”, a informática é 

“incrível”, e se não conseguir digitar e decifrar o que temos hoje, “não vamos a lugar nenhum”, então 

têm obrigação, hoje como vereador, “conquistar” um aluno a mais para o EJA e não deixar terminar 

isso no município. Quer agradecer ao Tiago do empenho que está tendo com o bairro Santo Antonio, 

há muito tempo vinha pedindo aqui e essa Indicação que fez “veio na hora certa”, a reforma da quadra 

de esportes, a colocação de mais aparelhos para o pessoal fazer ginástica no centro do bairro, mais 

brinquedos para as crianças, se possível também a reforma da torre da igreja, há muito tempo foi 

deixado aqui nesta Câmara o recurso para o Museu Municipal, junto com a torre da igreja, também 

pediu um banheiro público, que necessita naquele bairro Santo Antonio, não sabe se com uma 

parceria com a capela Santo Antonio, que tem um “espaço legal lá”, se possível, não sabe se já 

entraram em contato, são possível pequenas, coisas com gasto mínimo, vai embelezar o bairro e 

acredita que em outras localidades deve ser feita a mesma coisa, mas “vamos por partes” e tem 

certeza que aos poucos “vamos chegando lá‟. Fala que estava ouvindo a Cipoense FM, sábado de 

manhã, no programa do Anselmo, também ouviu a colocação do comandante da Brigada, sargento 

Almeida, dos quais ele colocava a importância dele equipar uma viatura com equipamentos de 

primeiros socorros, para tender a população, e ele pede ajuda do Executivo e acredita também do 

Legislativo, se puderem, que se empenhem, pois isso “vem a calhar” em benefício da comunidade, já 

teve situações emergenciais e dos quais precisamos, e eles têm especialidades, como ele estava 

colocando, no quadro funcional da Brigada Militar, e dos quais seria mais, “tipo” mais uma ambulância 

para Capão do Cipó, o qual temos duas viaturas, não deixa de atender os trabalhos da Brigada, mas 

também estaria também equipada para atender a área da Saúde, muito boa a ideia dele e também 
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ajudaria muito a comunidade, “parabéns aí sargento”! Quer aqui também, citando o Tiago, se 

possível, e vendo hoje, não é copiar, mas não deixa de ser, e tudo o que é bom para o município, e 

que está em outros municípios, porque não podemos fazer aqui, diz. Fala que um pedido do bônus 

natalino, em Santiago terá o bônus natalino no vale refeição, quando sair a segunda parcela do 

décimo terceiro, Santiago vai pagar cem reais no vale refeição, cento e cinquenta reais no vale 

refeição, no dia que sair a segunda parcela do décimo terceiro, agora em dezembro, e pede a 

compreensão, se for possível, para eles também. 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, vereadoras, funcionários, público presente nesta Casa, seu boa noite a 

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

falando que com grande alegria hoje recebe esse pedido de tribuna livre da escola Roseli Correa, 

escola que “é suspeita em falar”, porque diz ser “cria de lá”, fez todo o ensino fundamental no Roseli e 

sabe da qualidade e da excelência da escola, que os professores estão sempre buscando o melhor. 

Acha que a educação de jovens e adultos, diz ter trabalhado um pouco nessa área, no estagio da 

faculdade, trabalhou com EJA, PROEJA FIC, com titulações, e acha que é uma área “incrível”, porque 

“nunca é tarde para realizar os sonhos, basta acreditar, correr atrás, que se torna realidade”. Acha 

que essa luta é uma luta de todos, de toda comunidade do município, pois não podemos deixar o EJA 

“morrer”, é o futuro, hoje em dia é “tudo pelo celular”, tudo pela internet, tudo pelo computador, 

imagina uma pessoa que não consegue fazer isso, imagina hoje “tu para pra pensar quantas vezes tu 

pegou o celular para resolver alguma coisa da tua vida”, para trabalhar, hoje em dia se precisa para 

poder trabalhar, e cada vez mais o mercado de trabalho vai se “alargando”, a pessoa não para ali aos 

sessenta anos e “parou tudo e está aposentado”, não precisa mais trabalhar, só vai descansar porque 

“está com a vida garantida”, se sabe que a nossa economia não permite isso, que essas pessoas, 

muitas vezes, são obrigadas a continuar no mercado de trabalho para poder sobreviver, e sem estudo 

é difícil, difícil porque um trabalho pesado, essa pessoa não vai conseguir fazer mais nessa idade, 

então têm que dar essa oportunidade para os munícipes de continuar e é muito interessante poder 

todos, de alguma forma, sua pessoa falar com um vizinho seu, outro fala com outro, essa propaganda 

“boca a boca” já ajuda muito, se puder colocar nas redes sociais coloquem, daqui a pouco alguém que 

não sabia vai ficar sabendo e vai se interessar, os alunos que estão aqui hoje são a maior divulgação, 

porque eles estão conseguindo realizar esse sonho, e quantas pessoas têm esse mesmo sonho e não 

conseguem realizar, pergunta. Agradece a presença deles e que contem com todos os vereadores 

nesta causa, porque todos vão ajudar. Fala que hoje vai à votação, nesta Casa, os Projetos de Lei de 

autoria de sua Bancada, que é o Maio Laranja sobre a importância da prevenção sobre o combate ao 

abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes; o Agosto Lilás, que visa sensibilizar a 

sociedade sobre a violência doméstica, e o Projeto de Lei que veda nomeação e designação para 

cargo público efetivo e de comissão de condenados pela Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. 

Acha que o município deve dar exemplo, muitos municípios já têm essas leis, o Maio Laranja já é 

trabalhado no município, só falta a Lei, como vereadores é função criar as leis que não existem, o 

Agosto Lilás, sobre a violência doméstica também já é trabalhado, mas é trabalhado pouco ainda. 

Também o Lions e o grupo Corrente do Bem, sexta-feira, dia dois, estarão realizando, como sua 
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colega Ionara falou, um risoto em benefício da Alda Nunes Cardoso, que está em tratamento 

oncológico e precisa dessa ajuda da comunidade, quem puder participar do risoto e ajudar nesta 

causa agradecem. Volta no seu tempo de líder. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

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

vereadores, comunidade que se faz presente na Casa, ouvintes da rádio Cipoense e demais meios de 

comunicação, seu boa noite. Diz que acha lindo o EJA do Roseli Correa, e que trabalhou na Saúde 

por quase dezoito anos e viu pessoas idosas chegarem com “os olhos brilhando” dizendo que 

estavam estudando, lembra muito do seu Bernardino, que não está mais aqui, mas lembra que ele 

ficou muito feliz por estar no EJA, e não só idosos, tem jovens que evadiram das escolas e o EJA é 

uma oportunidade de estudo, “sem estudo hoje não somos ninguém”, tudo é informatizado, tudo 

precisa de estudo, para ler alguma coisa, precisa entender e não só ler, então faz seu apelo a toda 

população que os ouve, que procurem o EJA, não deixar “morrer”, porque pode, se não tiver alunos, 

pode não existir mais, e depois não tem mais retorno, então faz um apelo  a toda população que lhes 

ouvir. A respeito de um pedido de uma instalação de uma lâmpada na frente da Igreja da Assembleia 

de Deus, o pedido feito a mesma hoje, pelos usuários da igreja, alegando tal necessidade, que outrora 

solicitaram o mesmo e, por não terem obtido retorno, com o intuito de intervir nessa situação, informa 

que tentou entrar em contato com a RGE inúmeras vezes, ainda sem sucesso, mas, como nem todos 

que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram, irá seguir na luta, tentando entrar 

em contato em busca da solução. Na Secretaria da Saúde, as vacinas da covid ocorrem nas sextas-

feiras, das oito horas as onze e trinta, então as pessoas que ouvirem procurarem ir, se tiverem algum 

vizinho, alguém junto, pois elas não vão abrir uma vacina só, um vidro de vacina para fazer uma 

vacina, se depois se perde, e é dinheiro público também, não é seu, mas de todos nós. Agradece ao 

secretário de Obras pela presteza de serviço em atender ao pedido da instalação de uma lâmpada 

queimada, agradece. Agradece a todos e diz que estará aqui para o que precisarem, fiquem com 

Deus e “até a próxima”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS 

CECCHETTO (MDB): Cumprimenta a senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público 

hoje bastante grande, prefeito municipal, secretário “Miro”, Henrique, Leandro Pereira presidente dos 

Progressistas, comunidade dos assentamentos, da escola Roseli Correa, diretora, professora Adelita, 

foi sua professora no fundamental, “lhe aturava” em sala de aula, que não era fácil tem certeza, aos 

demais presentes e ouvintes da 87.9, seu boa noite. Se associando ao que disseram os colegas 

anteriormente, parabeniza pela iniciativa da equipe da escola, principalmente do professor vir aqui 

falar que a educação, como base, deve ser uma virtude e tem certeza que após o apelo vai continuar 

passando essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, e cita a colega Vera dizendo que 

como a mesma disse, depois que a gente perde, recuperar é bem difícil, então com o esforço aqui, e 

com o que vocês estão fazendo, certamente conseguirão “fechar turma para conseguir manter viva” 

essa turma de EJA. E, dando sequência, diz que algumas mães tinham lhe pedido na semana 

retrasada, mas como não se fez presente semana passada, que, principalmente na creche, onde tem 

as crianças com menor imunidade, que mesmo extracovid, as crianças têm tendência a ficarem 

gripadas, tendência a adquirem mais vírus e bactérias, que seja feito um protocolo de passar mais 

álcool em gel, fazer a higienização dessas crianças, pois bastante delas, muitas vezes têm que deixar 
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de ir, porque muitas vezes ficam com sintomas gripais ou outros tipos de doenças, principalmente 

respiratórias, então seria interessante que a Educação adotasse, para que evitasse esse tipo de 

acontecimento. A título de transparência, como todos sabem semana passada esteve em Brasília, 

além do curso do CEAP Educação, esteve na Câmara dos Deputados, levando a solicitação da 

bancada ao deputado Alceu Moreira, que tem um compromisso com eles, e, além da sua bancada, 

fez o favor de estar do gabinete do deputado Covatti Filho, do Progressistas, a pedido do colega 

Antônio Jardim, que também tinha uma solicitação importante, que muitas vezes essas solicitações 

requerem a presencialidade, pois se sabe como é, muitas vezes é mandado e-mail ou ofício, eles 

pegam, recebem, “engavetam” e nunca mais olham. Diz ao colega que espera, principalmente os 

seus pedidos, que sejam atendidos, que vai beneficiar, no caso do colega Antônio por ser da área da 

Saúde, e o do mesmo da Agricultura, algo de extrema importância. Dito isso e se associando ao que 

disse a colega Nariéle, dos projetos que fizeram em conjunto, no ano passado, de antemão já 

agradece ao Tiago por devolver para que pudesse ter sido lei, a importância de falar sobre a 

prevenção, tanto da violência doméstica, quanto a violência e abuso sexual de crianças, e, 

principalmente, essa lei, que esteve conversando com o vereador em Santiago, que fez e aprovaram 

lá em Santiago, que proíbe, através dessa lei, que pessoas que já tenham sido condenadas, seja pela 

Lei do Feminicídio, ou violência da mulher, Maria da Penha, não possam mais assumir cargo público, 

seja ele CC, seja ele concursado, seja o que for, acha de grande importância. Tem certeza da 

sensibilidade de todos os colegas que esses projetos serão aprovados. Agradece, mais uma vez, ao 

colega e prefeito Tiago, por ter atendido rapidamente, não só a sua solicitação, mas como de alguns 

populares, como o próprio “Pé de pano”, o Douglas, para a construção da quadra, que já estão 

utilizando, quadra de areia, para prática de vôlei, algo simples que já havia sido cobrado inúmeras 

vezes e um trabalho dos nossos servidores está ali agora, para quem quer que seja utilizar. E, para 

encerrar, fala um pouco sobre a ligação asfáltica, que foi um dos agentes que cobrou, tanto o mesmo 

quanto a colega Nariéle, que estiverem no DAER, falou com o secretário do partido, secretário de 

Transporte e Logística, graças a Deus quase no final da obra, ficamos quase um mês com aqueles 

buracos bastante perigosos, digamos assim, mas agora estão quase na metade do caminho tapando, 

depois vem a sinalização, e teremos asfalto por mais, muitos anos. Diz que pelo que se lembra nunca 

havia tido um investimento tão grande em nossa região, principalmente na região, porque Nova 

Esperança, que fizeram asfalto novo até Santiago; São Francisco até Santiago, asfalto novo; Santiago 

a Santa Tecla, asfalto novo, e deixa sua parabenização ao governo estadual, Eduardo Leite, e, 

principalmente, ao secretário de Transporte e Logística, Juvir Costella, pelo investimento. Era isso no 

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

ADAIR FRACARO CARDOSO (PDT): Cumprimenta a senhora presidenta, os vereadores, as 

vereadoras, funcionários dessa Casa, ouvintes da Cipoense FM que mais tarde estarão os ouvindo, 

colega Douglas retornando fazendo sua live, ao vivo pelo Facebook, prefeito municipal, secretários. 

Sempre gosta de citar os nomes dos munícipes, mas hoje, em dois anos, é o dia com mais público, 

fica muito feliz com isso, em especial a escola Roseli Correa da silva, professores e, em nome da 

professora Silvana, cumprimenta a todos. Diz que estiveram reunidos hoje, com o prefeito municipal e 

os representantes dos assentamentos, seu Geraldo Muller, Nelci Preto, seu “Nenê”, juntamente com 



 0449 

os secretários, para tratar assuntos que já foi tratado aqui nessa Casa, menciona o prefeito, e o 

prefeito Froner já vinha tratando a tempo, o mesmo já havia feito pedido nessa Casa de kits de 

irrigação, já é sentido a falta de chuva, principalmente na pequena propriedade, uma fase que as 

lavouras de milho estão precisando de chuva, a cada dia que passa já aumenta a “quebra”, cita seu 

Antônio, que tem pequena propriedade, então, não só para os assentados, mas também para os 

pequenos produtores do Município, em acordo, o prefeito estará destinando o valor de duzentos mil 

reais, e aqui parabeniza o prefeito pela atitude, onde serão comprados dez kits de irrigação, que serão 

distribuídos através da Secretaria de Agricultura, o secretário “Miro” também estava presente, pede 

desculpas por não ter lhe citado antes, onde o Conselho de Educação estará fazendo a seleção dos 

beneficiários, projeto esse de muita importância, principalmente na área de alimentos, hoje existe uma 

queda na produção de alimentos, no Estado mesmo, se vê hoje as lavouras de arroz perdendo 

espaço para a soja, então, a partir daí, com certeza os pequenos produtores, os assentados, terão 

uma garantia maior em poder investir em suas propriedades. Ao professor Dulcinei, falar da escola 

Roseli para o mesmo, em primeiro lugar se enche de orgulho, pois foi aluno dessa escola no ano de 

1988 e 1989, e o senhor falando lhe “passa um filme” em sua cabeça, pois viveu, praticamente, o que 

o senhor falava, pois abandonou os estudos e depois voltou para fazer o EJA e completou o segundo 

grau através do Enem, isso faz falta. Sempre diz que sua geração “pegou a transformação da 

humanidade”, saíram da “idade da pedra” para a “era da modernidade”, um exemplo a falta de estudo 

é aqui na Câmara, os colegas, às vezes, “lhe dão uma lenha” que não consegue se defender à altura, 

mas faz o que pode para se defender, mas não é fácil, “a gurizada lhe aperta”, mas com certeza 

trabalhará na busca de alunos para a escola, escola essa que está de parabéns, mostrasse unida, 

uma prova disso são os professores, funcionários, sua comadre Marta, que se faz presente e foi sua 

colega anos atrás, que estão unidos, juntos trabalhando pela escola, mostrando união, e quando se 

está junto, com certeza, se tem mais força e consegue assim seus objetivos. 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, 

cumprimenta seus queridos professores, da qual se admira tanto, e quer dizer ao professor, que lá 

“em sua escola”, no Entre Rios, “quando se fecha uma escola, fecha-se uma  porta de uma 

comunidade”, e lamenta até hoje, onde estudou até a quarta série, e cerca de dois anos atrás concluiu 

o ensino médio, pelo EJA, em Santiago, então para si isso é muito gratificante, todas as palavras que 

você colocaste nesse microfone, faz essas palavras da população cipoense, “procure a escola Roseli 

Correa”, “vá fazer o seu estudo”, é bem como disseste, hoje o estudo está “na palma da mão”, mas é 

gratificante isto, teve o prazer de estudar em “sua escola”, depois, com sua sobrinha, concluíram lá 

em Santiago. Cumprimenta os servidores públicos, cumprimenta o secretário de Saúde, cumprimenta 

o prefeito Tiago, presidente do partido Progressistas Leandro, servidores aqui da Casa, e dizer que se 

alegra de estar na tribuna defendendo os interesse da comunidade cipoense, agora como ouvia o 

colega Adair falar sobre os kits irrigação, tem certeza que o secretário da Agricultura irá fazer uma 

bela distribuição, por que já teve, a pouco tempo atrás, feita uma distribuição de dez kits de irrigação, 

não se viu ninguém instalar, “não se sabe onde estão, e ninguém informa onde foi esses kits 

irrigação”, agora, se Deus quiser, poderá ter esses dez kit irrigação, como disse o seu colega Adair, o 
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qual conhece lá a pequena propriedade onde vivem lá, em três hectares de terra, e está aí para vocês 

verem o que “postam” e o que colhem em três hectares de terra, é sinônimo de trabalho, fizeram um 

“canteiro de obra”, seu colega Adair conhece, e a maioria dos servidores que vão lá, seu colega Tiago 

conhece, lá se produz muita coisa, e vendem também, produzem para eles e para vender, então 

imagina se tivessem vinte hectares de terra, não vão dizer que seriam rico, mas que viveriam uma 

vida de  melhor qualidade. Também agradece ao seu colega Ryan, que esteve em Brasília essa 

semana que passou, a qual recebeu protocolado pelo deputado Covatti Filho, seu muito obrigado ao 

Ryan, onde solicitou, quando ele disse aqui nessa tribuna, que destinaria um recurso para uma 

ambulância, já falando com o prefeito Tiago, já está sendo estudado para compra de uma ambulância 

nova para o município. Então, só tem a dizer gratidão a Capão do Cipó, uma cidade belíssima de se 

viver, uma cidade onde pode se dizer que se tem tudo, enquanto em outras cidades tem dificuldades 

e aqui no Capão do Cipó, não se sabem agradecer o que se tem, muitas vezes só reclamam e não 

são de reclamações que se vive, também tem que se saber agradecer a Administração Municipal, a 

comunidade cipoense, a comunidade solidária que é, isto é muito importante. Mas, aqui a colega 

presidente da Casa passou uma informação, as famílias que tiverem crianças de cinco a onze anos e 

não fizeram a vacina da covid, favor entrar em contado com seus agentes de saúde, sua colega 

presidente lhe passou esse recado, muito importante, coloquem para os pais, tios, avós, que 

comuniquem as crianças, que tragam as crianças ao Posto de Saúde, de cinco anos a onze anos, 

para que tome essa vacina, porque a covid ainda anda por aí, então tem que se prevenir. Seu muito 

obrigado a todos, a todos os ouvintes da 87.9 e ao querido público que os abrilhantaram nessa noite 

de hoje, seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DILCIONE 

SILVEIRA DE OLIVEIRA (PROGRESSISTAS): Cumprimenta a senhora presidente, Mesa Diretora, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, demais público presente aqui esta noite, prefeito municipal, 

seu secretário da Saúde que está presente, secretário de Agricultura, presidente do seu partido, quer 

externar seu boa noite a todos. Quer dar seu boa noite aos professores que se fazem presentes, do 

Roseli, e parabenizar os alunos também, que estão “tirando essa venda do olho”, que é não saber ler. 

Também “correu atrás”, porque é da época que não se estudava, para poder trabalhar, para poder 

alimentar. Vem de uma família de doze irmãos, então não tem pai que consiga alimentar e dar 

estudos a todos. Não perdeu tempo e, nos últimos anos, também conseguiu concluir “um pouco” de 

seus estudos, e sempre aprendendo. Quer dizer para os alunos que recém começaram, 

aprendizagem “vai longe”, porque aprender, sempre estamos aprendendo. Quer começar fazendo uns 

pedidos que a comunidade tem lhe passado, que é o encascalhamento na estrada do senhor Fidelis, 

que ele tem a pedra e pediu que pudesse fazer este encascalhamento, ele tem a pedra e doa a pedra 

também ao Município. Tem uma reinvindicação também de placas indicadoras na localidade lá do 

Rincão dos Vargas, naquela região ali, já faz tempo que foi pedido, já foi feito as placas, mais não foi 

certo, “largou o pessoal para outras bandas”, e tão pedindo para que se possa fazer isso, já falou com 

o coordenador e ele ficou de ver essas placas. Ao secretário de Obras também tem um pedido de 

alargamento de estradas no trecho do Rincão dos Vargas, no trecho da caixa de água até o Cesar 

Vargas, motivo das colheitadeiras e plantadeiras não terem espaço para trafegar naquele espaço, o 

secretário lhe disse que talvez hoje já tivesse mandado, não falou com ele, de repente já está pronto o 
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serviço. Também pede que faça aquele trecho que entra para a Real, depois da Real tem um trecho 

de estrada lá dentro do campo, da lavoura, mas é uma estrada que dá passagem também para a 

propriedade do senhor José Reis, que está muito ruim aquele trecho lá, precisa de um patrolamento e 

um cascalhamento. Uma parada de ônibus também está pedindo, ali na frente do senhor Sinésio 

Reis, faz tempo que foi pedido, em caráter de emergência, protocolou em maio e até hoje não foi feito, 

e estão pedindo que, se puderem, fazer aquela parada de ônibus. Cita sobre um bueiro na frente da 

Associação de Areias também, que está “destapando” e eles estão pedido, para colocação de uma 

pedra ou até trocar aquele bueiro. Dia vinte e três tiveram a mateada, na Praça, comemorando e 

orientando o pessoal sobre o Novembro Azul, quer parabenizar sua equipe da Saúde, secretário que 

está aqui, pelo trabalho que foi feito ali, uma pena que poucos homens se fizeram presente ali, mas os 

que vieram foram bem assistidos, tiveram quarenta e cinco pessoas que fizeram o teste rápido, e foi 

feito cento e oitenta testes. Seria isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): Senhora presidente, colegas vereadores, 

comunidade cipoense, secretário de Saúde e seu compadre e amigo Henrique, secretário da 

Agricultura e colega Olmiro Brum, ouvintes da rádio Cipoense, seus colegas funcionários públicos que 

estão presentes, funcionários dessa Casa, seu boa noite a todos. Em primeiro lugar quer começar 

com agradecimento especial a nossos professores e professoras, a nossos alunos da escola Roseli, 

sejam todos bem-vindos nesta Casa, com certeza os colegas vereadores sempre, de uma forma ou 

de outra, ajudou esta escola que tanto ajudou o município e as pessoas que moram no Capão do 

Cipó. Fica muito feliz de vocês hoje estarem aqui junto com os colegas vereadores, falando um pouco 

do EJA do nosso município. Querem, mais uma vez, se colocar à disposição de todos, para o que 

precisarem, “não tem hora”, sempre estão aí ajudando a escola e, com certeza, sempre vai estar para 

ajudar, no que vocês precisarem. Também quer fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito 

Tiago, que estão falando bastante em “TiagoTisott”, seu colega vereador, que hoje está de prefeito em 

exercício, e está fazendo um excelente trabalho para a comunidade, todos os pedidos que são feitos, 

de todos os seus colegas, independente de bancada, está atendendo todos os colegas, e 

principalmente a comunidade cipoense. Fica muito feliz, citando o colega Jairo, ali no seu bairro Santo 

Antonio, colega e prefeito em exercício Tiago, já está aí tomando suas providencias, e fazendo o 

trabalho que tem que ser feito. Também aproveita a oportunidade que aqui está o Douglas, 

funcionário público, juntamente com o pessoal da Secretaria de Educação, de Obras, estão fazendo 

um excelente trabalho na Praça central do município, fica muito contente que ali está sendo feito uma 

quadra de areia, está sendo feito, para esperar o povo numa festa bonita, que vai ser no Natal, aqui 

na Praça central. Fica muito feliz, diz ao colega, e quer que o senhor leve o agradecimento especial 

pelo trabalho de cada um dos funcionários que estão fazendo o serviço ali na Praça. Também, quer 

agradecer ao colega “Miro”, secretário da Agricultura, por atender seus pedidos da secretaria, que o 

pessoal fazia horas que estava esperando e, graças a Deus, juntamente com todos seus funcionários, 

estão fazendo um excelente trabalho para a comunidade. Tem um pedido em nome da sua 

comunidade do Passo do Tibúrcio e Passo do Valo, para que o prefeito em exercício, o colega Tiago, 

estude a possibilidade de, onde tem aquele bueiro em frente a propriedade antiga, da sua amiga, que 

hoje é falecida, Dora Brum, que seja colocada uma ponte ali naquela canhada, antes da curva que dá 
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acesso àquela fazenda, que vários anos, qualquer chuva que vem, proíbe o trânsito de veículos, e até 

mesmos os transportes escolares daquela comunidade, então vão estudar junto, com os vereadores, 

juntos com o prefeito, a possibilidade de se construir uma ponte lá no Passo do Valo, naquele trajeto 

que há anos estão pedindo e não estão sendo ouvidos, mas tem certeza que agora vai “sair do papel” 

esse projeto, a pedido da comunidade. Também quer aproveitar, já que seu amigo do bazar e sua 

esposa estão aqui, seu amigo Derli, hoje está de aniversário, quer desejar a ele sucesso, que Deus 

abençoe ele e sua família, que continue investindo no município, o que precisar do Capão do Cipó 

pode contar, “não tem hora” e, com certeza, sempre vai estar disponível. Seria isso, senhora 

presidente, e qualquer coisa que precisar conte com sua pessoa. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO, Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: O 

vereador não fez uso do seu tempo regimental. VEREADOR DILCIONE SILVEIRA DE OLIVEIRA, 

Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: Gostaria de pedir à presidente, que encaminhe a RGE um 

pedido, que já fez o pedido para a RGE e ao gerente local, Tiago, um pedido do Elisandro, aquele 

poste da frente de sua casa, e da sua vizinha, pois estão na “escuridão”, pois não dá para trocar a 

lâmpada por que o poste está quase quebrado e já colocou a eles que o poste está “correndo um 

perigo” à comunidade. Então, pede para a mesma que encaminhe esse pedido para a RGE, pois já 

fez esse pedido e quer somente reforçar. Seria isso, uma boa noite a todos e até terça-feira que vem. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS CECCHETTO, Líder de 

Partido, MDB: Dando sequência, não poderia deixar de cumprimentar também a suplente e 

companheira “Tati” Fassini, primeira suplente do MDB. Cita o seu colega “Miro” dizendo que sabe que 

pediu, na semana passada, para a sua colega Nariéle lhe agradecer, mas gostaria de agradecer, mais 

uma vez, pelos serviços todos prestados ao senhor e ao “Pitoco”, que é operador da retroescavadeira, 

pelos serviços na Progresso e no Inhacapetum. E também se associa “Parabéns Derli, Feliz 

Aniversário”, como disse o seu colega Diego, o que precisar do mesmo está à disposição, muitas 

vezes “aos trancos e barrancos”, mas sempre à disposição. Uma parte em que ouviu do seu colega 

Jairo sobre o veículo equipado para a Brigada Militar, e também sobre a ambulância, um desses 

pedidos que levou até Brasília, mas assinado pelo seu colega Antonio, justamente da ambulância, e 

certamente essa questão da Brigada irão juntos tentar ver essa possibilidade, pois bem sabe que tem 

um deputado muito ligado à Brigada Militar, aquele mesmo que ajudou na disponibilização na nova 

viatura, e quem sabe não ajuda também nessa demanda. E, a pedido do Douglas, que não se faz 

mais presente aqui, mas convida a comunidade para quarta-feira, às dezenove horas, a estreia da 

equipe sub dezoito, em Santiago, do futebol sete, então quarta-feira, às dezenove horas, estreia o 

campeonato em Santiago a equipe sub dezoito do município de Capão do Cipó. Não tendo mais nada 

a tratar, devolve a palavra à Mesa e até a próxima sessão, boa noite a todos. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Não pode 

deixar de falar sobre o futebol, Brasil já está classificado para a próxima fase com duas vitórias, muito 

confiante na seleção, e acha que tem condições de chegar em condições de disputar o título. Prefeito 

Tiago, acha de “deu uma saidinha”, mas deve retornar, gostaria de aproveitar a presença aqui do 

pessoal do Roseli, onde entrou com uma indicação nesta Casa para a reforma do centro e também 

com o cercamento do cemitério, de repente, se ele voltar aqui e, se estiver de acordo, começar lá 
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essas obras. Muito bem colocado pelos seus colegas, a Prefeitura está trabalhando, prefeito Tiago, 

que assumiu e vem bem desempenhando o cargo, que na verdade não é fácil, pois passamos por um 

momento difícil, e quer deixar claro que todos os vereadores, e a comunidade, estão entendendo esse 

momento, estão ajudando o prefeito para que possa, de melhor maneira, passar por esses dias que 

antecedem a próxima eleição. Até terça da semana que vem e fiquem todos com Deus. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder de Partido, (PDT): Falar, 

citando o colega Adair, sobre fechamento do cemitério, há muito tempo se falou em fechar aquele 

cemitério “de baixo”, perto da feira, e não sabe, questiona o colega e secretário da Saúde, se aqueles 

tijolos que foram retirados do muro da Saúde, certamente muitos saíram bons, então teria material “de 

sobre” para fechar e, de repente seria o momento. Pede um banheiro para a Secretaria do Meio 

Ambiente, em quatro dias faria aquele banheiro, e está fazendo falta, aquela obra está “empacada” e 

que o prefeito municipal providencie um banheiro para a Secretaria do Meio Ambiente. E, secretário 

da Saúde, já que está aqui, pois amanhã iria lá conversar com o senhor, mas fica aqui sua 

reivindicação de pessoas, a viagem a Faxinal, com pessoas idosas, que fazem operação nas vistas, 

pessoas de setenta e cinco anos, mais de oitenta anos, saem de madrugada, como já sabem, o 

prefeito já sabe, e estavam juntos no gabinete quando o prefeito estava lhe cobrando sobre muitas 

viagens da Saúde, e é um setor que tem que ter muito, muito cuidado, setor que tem que ter viagens, 

acha que tem que cuidar “nas correrias de carros” do município em outros setores, mas na Saúde tem 

que cuidar. Então, tem que ter uma delicadeza e um cuidado nessas viagens com a Saúde, pessoas 

que saem de madrugada e nos retornos dessas viagens para Faxinal, chegando de volta às vinte e 

uma horas ou às vinte horas “é demais”. Muito obrigado e devolve a palavra à Mesa. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: 

Voltando então, gostaria de agradecer ao prefeito Tiago por ter mandando esses projetos que 

estavam há tempos aguardando voltar a esta Casa, e agora estão “saindo do papel”. Também 

agradece por atender as indicações da bancada, a quadra de areia, da reforma da quadra do Santo 

Antonio, também como o seu colega Jairo já pediu, a cobertura da pracinha de brinquedos, e hoje 

fizeram mais uma indicação, através da Secretaria de Assistência Social, junto ao CRAS, que estude 

a possibilidade de disponibilizar aulas de balé para as crianças, já é um pedido antigo da comunidade, 

e realmente é algo que se precisa no município, as crianças precisam estar dentro de ambientes 

escolares, dentro de ambientes saudáveis, enquanto isso elas não estão nas ruas, é algo saudável 

para elas. Gostaria de agradecer a presidente Ionara por estar ajudando no projeto dos playgrounds, 

que logo mais irão poder beneficiar algumas comunidades do município, incluindo o Assentamento 

Santa Rita e a Escola Roseli, o bairro Santo Antonio, o bairro da Cooperativa, o Assentamento Nova 

Esperança, o Entre Rios. E também informa que a Secretaria de Agricultura está disponibilizando, 

através do governo do estado, via FEAPER, kits para aquisição de inseminação artificial. Boa noite a 

todos, Deus abençoe. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM, Líder de Governo: Cita que estava ouvindo a questão do seu colega Jairo, como esteve 

quatro meses e quinze dias na Secretaria de Saúde, é uma demanda difícil, no caso se precisaria ter 

mais uma van, que além da van que vai a Santa Maria, sempre vai lotada, e depois têm mais dois ou 

três carros, isso é uma coisa que podem sentar com o secretário e estudar, para que possa beneficiar 
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as pessoas idosas, porque vai a Faxinal e é “doído” mesmo, mas tem certeza que o secretário irá 

fazer o possível para resolver essa questão, mas mesmo assim “tiram o chapéu” para a Secretaria de 

Saúde aqui do município de Capão do Cipó. E agora vai “partir” para as coisas beneficentes, risoto 

beneficente na sexta-feira, aqui em Capão do Cipó, para ajudar a salvar uma vida, o povo de Capão 

do Cipó é muito solidário, e todos sabem disso, nas horas em que se mais precisa o povo “estende a 

mão”, então acredita de sexta-feira todos irão participar, todos irão buscar e degustar esse risoto 

maravilhoso, que será feito aqui na sede de Capão do Cipó. E já recebendo o convite também, dia 

dezoito de novembro uma grande festa no Assentamento Nova Esperança, o pessoal e a “gurizada” 

vêm animar a festa, já lhe fizeram o convite e lhe convidaram, e já vai se antecipando, até antes de 

falar com o presidente da festa, mas no dia dezoito de dezembro esta grande festa aqui no 

Assentamento Nova Esperança, de Capão do Cipó. Cumprimenta o ex-secretário de Obras, o 

“Serginho”, agradece pela presença do “Serginho”, e agradece a todos. Cumprimenta a “Tati”, sua 

grande amiga também, e a todos vocês levem um abraço de cada um de vocês, e diz que leva de 

todos no seu coração. Muito obrigado, 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: OF. GAB. 157/2022, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 072/2022. PROJETO DE LEI 072/2022, do Poder Executivo, que 

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 659/2013, que altera disposições da Lei Municipal nº 496/2010 

e dá outras providências”. OF. 002/2022, da Bancada do Partido Progressistas, indicando o vereador 

Dilcione Silveira de Oliveira, como Líder de Bancada para a Sessão Legislativa de 2022. OF. 

S/N/2022, do Partido Progressistas, indicando o vereador Diego Santos do Nascimento, como Líder 

de Partido para a Sessão Legislativa de 2022. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 012/2022, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o cumprimento da Instrução Normativa nº 1.234/2012 para fins 

de IRRF nas contratações de bens e prestação de serviços realizados pela Câmara de Vereadores de 

Capão do Cipó”.  INDICAÇÃO 020/2022, dos vereadores Nariéle Zamboni e Ryan Cecchetto, para 

que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS estude a seguinte possibilidade de disponibilizar 

aulas de Ballet. EMENDA 01/2022 a Lei Orgânica Municipal, que “Acrescenta o art. 124-A na Lei 

Orgânica do Município de Capão do Cipó/RS e dá outras providências, retirada da pauta pelos 

autores. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida aos colegas para 

discutir e votar: 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”, 

aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 071/2022, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Município a contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 (um) 
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Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências”, 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 ao Projeto 

de Resolução de Mesa 012/2022, devido a sua importância, sendo que ambas foram favoráveis. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 012/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o 

cumprimento da Instrução Normativa nº 1.234/2012 para fins de IRRF nas contratações de bens e 

prestação de serviços realizados pela Câmara de Vereadores de Capão do Cipó Após”, aprovado por 

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

próxima sessão, que será dia 06/12/2022, 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, 29 de novembro de 2022. 


