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                                                          ATA N° 048/ 2022 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro 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 047/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 06/12/2022, 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 o retorno do vereador Olmiro Clademir Rodrigues Brum e que o 

mesmo fará parte da Comissão de Políticas Gerais, como Presidente. VEREADORA NARIÉLE 

PEREIRA ZAMBONI (MDB): Seu boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, funcionários 

e público presente nesta Casa. Saúda também a população cipoense que acompanhará logo mais 

essa sessão pela rádio Cipoense FM. Começa falando que hoje fez uma Indicação para que o Poder 

Executivo municipal, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras, estudem a 

possibilidade de também construir uma cobertura no playground na EMEI Pingo de Gente, assim 

como já foi atendido a Indicação da quadra de areia, Indicação da cobertura do playground da Praça, 

pede também na creche, porque lá as crianças não estão conseguindo usar, pois pega muito sol, 

quando as crianças vão à pracinha elas vão ali à Praça, que tem sombra, porque lá não tem 

condições de uso devido ao calor excessivo, quem conhece a pracinha lá sabe como é, realmente 

não tem como usar enquanto não tiver cobertura, foi investimento público, dinheiro dos cofres da 

prefeitura que está lá sem utilização e as crianças precisando usar. Sabe-se que a creche, graças a 

Deus, é um exemplo, e é só isso que está faltando. Fala que hoje também a creche EMEI Pingo de 

Gente estará fazendo uma confraternização de final de ano, logo mais, depois da sessão, irão se 

direcionar para lá, pede que, além dessa cobertura, possam usar os brinquedos, também vai 

aumentar o tempo de duração, que está exposto ao sol e chuva e que daqui alguns anos já têm que 

trocar por outra, e aumenta, no mínimo, dez anos de uso com a cobertura. Convida a toda 

comunidade para participar do bingo de encerramento do CTG, com entrada gratuita para todos, com 

bingo e vendas de lanches, pasteis, cachorro-quente e batatinha frita, convida a todos para a 

apresentação das invernadas Filhos do Sul. Seu boa noite a todos e volta no seu tempo de líder. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA VERA LÚCIA RIGON CHAVES 

(PROGRESSISTAS): Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade presente, 

demais comunidades e meios de comunicação, seu boa noite. Fala que semana passada participou 

da inauguração da Agroindústria da professora Vera Chaves, hoje empresária do Agro, quer 

parabenizá-la pela sua persistência de sair e procurar os meios de realizar seu sonho, até que 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó  



 0467 

conseguiu fazer uma agroindústria modelo, e que outras pessoas tentem, pode ser difícil, mas não 

impossível. Cita que participou da formatura do Proerd e quer parabenizar, em nome do sargento 

Almeida, todo efetivo, parabéns a Secretaria de Educação, que junto com a Brigada Militar fez um 

excelente trabalho que, com certeza, essas crianças irão levar para vida toda os ensinamentos. Quer 

agradecer o prefeito em exercício, Tiago, e aos funcionários, que estão transformando a Praça, e que 

a limpeza e cuidado se deem o ano todo, mês a mês, pois sempre tem bastante visitantes na cidade, 

e que bom ver limpa e organizada, e que os próximos governantes devam dar continuidade ao 

trabalho. Diz que hoje conversou com o prefeito Tiago a respeito da iluminação da Avenida, estão 

faltando várias lâmpadas, sabe que só tem um funcionário e que é difícil, mas acha que está na hora 

de contratar, ou até mesmo concursar um novo funcionário. Seu muito obrigado e “volta na próxima”. 

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

e senhores, colegas vereadores, vereadoras, público presente, servidores, presidente, ouvintes da 

87.9, seu boa noite. Inicia hoje falando que fez uma Indicação ao Executivo, que será lida daqui a 

pouco, e pode conversar com o prefeito mais cedo e pediu que fossem construídos dois quiosques 

dentro do parque, próximo a pista de velocross, pedido do pessoal que pratica o esporte, e também 

que seja arborizado na cerca em que divide a pista do restante do parque, um pedido deles que 

praticam o esporte ali, e o prefeito disse que é uma coisa fácil, tranquilo de fazer e que pretende 

iniciar esse ano, para concluir no início do ano que vem, sendo que da Indicação era isso. Fala que 

seu amigo Douglas está presente e que hoje as meninas do município irão representar o Capão do 

Cipó, mais uma vez, na final em Itacurubi, às dez e meia, e mais uma vez levando o nome do 

município, como o restante das outras categorias já fizeram, em outras oportunidades, e foram 

campeões, deseja boa sorte a elas e quem puder ir prestigiar que vá, porque o esporte no município, 

nesses últimos anos, vem evoluindo cada vez mais, e para eles, como representantes do povo, é 

motivo de muito orgulho. Cita a respeito dos projetos que hoje vão à votação, que são inúmeros, final 

de ano é de “praxe” acontecer, mas em especial quer aqui se opor a alguns deles e aproveitar que 

tem tempo para falar, e alguns vai comentar no tempo de discussão, outros vai falar aqui, em especial 

quando se tem um posicionamento, quando tem uma “linha” de voto e de discussão, se tem que 

seguir baseado nele e, em especial, vão ter os projetos votados do reajuste inflacionário, é um projeto, 

e quanto aos CCs, secretários e servidores é outro, que ainda vai ter um acréscimo maior, um 

aumento real, falando em palavras corretas, e diz se posicionar contra esse aumento real, em 

especial porque o município, não é porque alguns anos vêm tendo um saldo positivo no seu 

orçamento, que sempre vai ser assim, já somos conhecidos “Rio Grande a fora”, como se diz, como 

um dos municípios que melhor paga os funcionários, merecem sem dúvida nenhuma, mas se precisa, 

muitas vezes, de dinheiro para investir em outras áreas, porque infelizmente tem problemas de 

emprego no município, e não é só a Administração Pública que emprega, se sabe que quem paga os 

salários aqui dentro é quem “está lá fora no sol”, na empresa, e dessa forma acha que o reajuste esse 

ano, que não tivemos o reajuste de grande inflação, o reajuste inflacionário estava bom, no ano 

passado já foi dado onze por cento, mais onze por cento esse ano já vai a vinte e dois “e por aí vai”. 

Então, para ter coerência e para não “fugir daquilo que pensa”, dessa maneira vai votar contra, o que 

também vai gerar um impacto de quase um milhão e meio de reais, em um ano de orçamento, só 
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esses onze por cento, e, como dizem que sempre têm que ser exemplo, e aqui dentro, pelo menos 

desde que conhece a Câmara, nunca foi dado um aumento para prefeito, vice-prefeito e vereadores, 

somente apenas o aumento real e dessa forma acha justo que, no seu pensar, por enquanto seria de 

grande valia apenas inflacionário, mas é o seu pensamento, pensando como aquelas pessoas que, 

diferente deles, não podem ser funcionários públicos e dependem de outras fontes de renda, mas isso 

“cada cabeça uma sentença” e nesse momento acha que não é necessário, porque o município tem 

boas condições financeiras, mas talvez nem sempre vá ter. Volta no seu tempo de liderança. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO (PDT): 

Cumprimenta a senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta 

Casa, ouvintes da Cipoense FM, seu Alcindo, colega William, colega Lisiane, colega Douglas, mais 

uma vez fazendo sua live, Presidente do CMD, seu Mauro Martins Melo. Infelizmente, diz ao 

Presidente, os quais são ligados à área dos esportes, a seleção brasileira eliminada da Copa do 

Mundo, seleção que não desempenhou um bom futebol, muito abaixo do esperado, provou que é uma 

seleção fraca, e pênalti é “loteria”, então não tiveram nem a competência de converter os pênaltis e 

passar de fase, hoje a Argentina “atropelou” a Croácia, quando saiu de casa estava três a zero, mas 

vão se preparar para outra Copa. Cita que o colega Ryan colocava, que a equipe feminina hoje está 

fazendo a final do campeonato em Itacurubi, se orgulha muito, também a equipe masculina no sábado 

se despediu da competição, mas fazendo uma grande partida, um excelente jogo, estavam ganhando 

o primeiro tempo, sofreram um empate, e a “virada”, na parte final da segunda etapa, muito bem 

representou o município, estava jogando com uma equipe muito forte, mas prova que Capão do Cipó 

tem excelentes atletas que “jogaram com muita garra e muita raça, e honraram a camisa do município 

de Capão do Cipó”. Quanto à chuva, não foi parelha no município, está agravando principalmente a 

cultura do milho, as “quebras” são grandes, principalmente nas pequenas propriedades, quem não 

tem pivô de irrigação, está com a “quebra” muito alta, nas culturas de feijão, milho, as plantas de 

baraço, mas que Deus possa mandar uma chuva, nos próximos dias, para poder amenizar, a cultura 

da soja ainda é um pouco mais resistente, onde pegou essas “pancadas” se mantém bem, ao 

contrário do ano passado que nessa época tinham dificuldades até de fazer o plantio, mas esse ano, 

até esse momento, a soja não tem grandes “quebras”, esperam que a chuva retorne ao município. Já 

falando, a colega Vera falava sobre a agroindústria da senhora Vera, foi financiada pelo Fundo 

Rotativo da Agricultura, também o prefeito Tiago disponibilizou, então em reunião, duzentos mil, para 

compra de dez kits de irrigação, e estarão aberta as inscrições até o dia dezesseis desse mês, então 

os interessados compareçam na Emater, façam suas inscrições, que a ideia do prefeito, não se sabe, 

a partir do ano que vem pode ter mudança, pode continuar o senhor Tiago,  não se sabe, quem está 

no “meio político”, qualquer um pode assumir a Prefeitura, mas têm ideia de dez kits por ano, para 

incentivar os pequenos produtores, os assentados, na produção de alimento. Quer agradecer ao 

secretário Vanderlei, fez um pedido essa semana, o patrolamento na Progresso, seu Fabiano Amaral 

tinha pedido, ele na sexta-feira mandou fazer, ficou muito bom o serviço, ontem esteve com seu 

Vanderlei Ramires no assentamento, excelente serviço também, passando pelo seu “Branco”, seu 

“Nenão”, no Arilson, e as máquinas estão lá no seu Adir, popular Viola, onde vão continuar 

trabalhando essa semana e fazendo a recuperação das estradas dos assentamentos, principalmente 
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do assentamento 14 de Julho, o qual precisa de reposição de pedra, então a Prefeitura está fazendo 

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

ANTONIO CHAVES JARDIM (PROGRESSISTAS): Senhora Presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, ouvintes da 87.9, que escutam, que estão sempre os prestigiando através do rádio a 

sessão da Câmara, cumprimenta o público que se faz presente. E, bem como diz o colega Adair, a 

chuva que veio em “manga”, poucas localidades pegaram, o pequeno produtor, o grande produtor, já 

estão passando por dificuldades, acha que está na hora de decretar situação de emergência, porque 

Tupanciretã já decretou, acha que “não podemos ficar de fora”, porque não se tem previsão de chuva 

no momento, no momento são essas e as “pancadas” de chuva são muito poucas, o pequeno 

produtor já não tem mais o que fazer, já está faltando água nos poços artesianos, por aí, sabem disso, 

o pessoal da DEMAC “corre” bastante. Então, isso aí é lamentável, e a soja é uma planta que tem um 

potencial muito forte pra agüentar um pouco da estiagem, mas espera que essa estiagem não se 

prolongue, porque “se nós temos produtor forte, nós também somos forte”.  Então, também agradece 

o prefeito Tiago e aos pedidos que foram feitos ao prefeito Tiago, pena que já está praticamente 

“vencendo seus dias na Prefeitura”, belíssimo trabalho que acabou fazendo e está fazendo, seguiu um 

patrolamento também até a entrada lá da esquina lá que vai para o Entre Rios e esperava ainda que 

fosse, desse continuidade, até a 377, passando por Entre Rios, “ainda aguardamos”. Então, também 

aqui quer fazer um convite, fazendo um convite, aliás, não, comunicar a comunidade da Sepé Tiarajú, 

que tem inscrição aberta para agente de saúde, mas tem que ser pessoas que moram na Sepé 

Tiarajú, não pode ser de outra área, tem que morar no assentamento Sepé Tiarajú, a inscrição já foi 

aberta ontem, portanto, e vai até o dia dezesseis, então as pessoas não podem “perder tempo”, 

aquelas pessoas que queiram participar dessa seletiva, do processo seletivo que se encontra 

disponível no mural e no site da Prefeitura, então o pessoal da Sepé Tiarajú procure a Prefeitura e 

faça seu cadastramento, sua inscrição para participar, mais uma vaga de emprego se criando, através 

de um agente de saúde para a Sepé Tiarajú. Não esquecendo então que agora, nesse domingo, 

grande festa no assentamento Nova Esperança, todo mundo convidado, belíssimo almoço que vai 

ser, no valor de trinta reais, “super barato”, muito barato mesmo, porque se você vai a qualquer 

lancheria, de qualquer cidade, você come um “Xis” por trinta reais, e lá na festa vai, tem certeza, ser 

um buffet maravilhoso. Se Deus quiser, quer se fazer presente lá junto com o pessoal do 

assentamento Nova Esperança, participar sempre lá daquela comunidade, também como de todas as 

comunidades aqui do  município de Capão do Cipó. Então, “por hoje era só” e volta no seu tempo de 

líder, o seu muito obrigado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM (PROGRESSISTAS): Quer cumprimentar a Mesa Diretora, seus colegas 

vereadores, vereadoras, o público presente, aos ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. Começa 

hoje, senhora presidente, retornando a esta Casa, depois de uns dias que tinha saído desta Casa 

aqui, para assumir um cargo na secretaria, agradecer o pessoal da Secretaria de Agricultura, as 

estagiárias, os funcionários, os operadores de máquinas, a todos que prestam um excelente trabalho 

para a comunidade, fica aqui o seu agradecimento. Enquanto secretário teve em torno de vinte e sete 

dias, conseguiu deixar assinado um convênio para aquisição de mais um trator para o município, 

conseguiu tirar três tratores que estavam estragados, colocando em funcionamento, um fazia mais de 
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seis meses que estava numa oficina em Santiago e conseguiu trazer de volta para o município, então 

cada secretário que entra numa pasta ele tem um compromisso com a comunidade. Então, fica seu 

agradecimento a todos que trabalham naquela secretaria, mas alguns assuntos que “não se pode 

fugir‟, ouvindo a sessão passada, quando seu colega Adair falou, “que estava perdido na secretaria”, 

quem sabe “não pode se achar bem mesmo”, diz ao colega, mas apenas entrou na secretaria, não 

para fazer política, entrou na secretaria para cumprir os pedidos que os produtores fazem, quando 

ouviu o senhor dizer que foi em quatro propriedades e não tinha sido globeado, diz que passa o que 

está escrito, o que vem pedido do produtor, de repente o senhor quis dizer que o pessoal do 

assentamento não sabe o que quer, os pedidos que foram entregues, foram os pedidos que os 

produtores passam lá, e diz ao pessoal não é quem faz a inscrição lá, é o pessoal que trabalha lá, até 

inclusive tem uma sobrinha sua, que é estagiária na secretaria, competentíssima, todos os 

funcionários são competentes lá, e apenas repassa, como secretário, os pedidos que vinham da 

população, mas algum serviço pode não estar sendo feito, de repente deixou o senhor lá, enquanto 

estava sendo secretário, vinte e poucos dias, o senhor ficou só no assentamento trabalhando, se 

tivesse colocado outro funcionário trabalhar estaria bem mais adiantado o serviço, mas sabe-se que a 

população precisa e o serviço tem que ser feito, então pediu, tinha entrado por poucos dias, pediu ao 

colega Tiago para voltar para esta Casa, porque tem um compromisso com o povo, como vereador 

também, então quando se assume um compromisso tem-se que prestar conta à comunidade. É o que 

se tinha para o momento, senhora presidente, reserva seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): Seu boa 

noite a presidente, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade cipoense que se faz 

presente, funcionários municipais, seu amigo “Maurinho”, seu amigo Alcindo, funcionários da Casa e 

ouvintes da rádio Cipoense, seu boa noite a todos. Começa hoje agradecendo ao seu colega 

Vanderlei e ao seu colega “Pires”, o secretário de Obras se encontra em Santa Maria, em tratamento 

médico, e ele está ajudando o secretário no andamento da Secretaria de Obras, juntamente com 

todos os funcionários públicos, no andamento das obras do município. Ficou muito contente que liga, 

independente de atender ao pedido ou não, pede e tentam ao máximo para atender o seu pedido, 

ficou contente com o andamento dos trabalhos e dos pedidos da comunidade. Cita seu colega Antonio 

que comentou sobre a água, que é muito preocupante, até já conversou com o prefeito Tiago, e diz 

estarem preocupados, pois se sabe que as previsões não são boas para a região e para o município, 

o pessoal deve “colocar na mente e no pensamento que a água é vida”, e não colocar água fora, se 

deve poupar, porque amanhã ou depois pode fazer falta para as pessoas, água é muito preocupante, 

porque se sabe que as vertentes estão terminando, mas tem certeza que o prefeito Tiago, com todo 

pessoal do DEMAC, todos os dias estão ligando das comunidades e localidades que estão sem água, 

e eles trabalham “vinte e quatro horas” para atender a comunidade. Também quer falar em nome do 

prefeito Tiago, de toda a comunidade cipoense, de toda a Administração Municipal, os funcionários da 

Câmara de Vereadores, em nome de todos os colegas e colegas, quer convidar toda a comunidade 

cipoense para a festa, dia vinte e um, na parte da tarde, no município, a festa de Natal, pegue sua 

família e convide seus familiares e seus amigos e amigas que venham prestigiar esse momento de 

união que terão na Praça, em comemoração o dia de Natal e festa de final de ano. Quer deixar aqui 
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esse pedido, em nome do prefeito Tiago, que a comunidade participe no dia vinte e um, aqui na Praça 

central do município. Da sua parte era isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 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, os munícipes que estão prestigiando essa noite com suas visitas, funcionários desta 

Casa e os ouvintes da 87.9. Começa falando sobre a preocupação que seus colegas falaram sobre a 

água, sobre a chuva que está sendo pouca e pede a Deus que mande, ainda está vindo um pouco, 

não parelho, sabem que é chuva de verão, mas ter cuidado em todas as localidades, esteve 

conversando com o coordenador do DEMAC, onde se mostrou preocupado e pediu para orientar as 

pessoas, sabe que o calor é imenso, que várias pessoas têm piscina agora, mas que tenham cuidado 

com água que colocam nas piscinas, faça o tratamento que aí não será preciso trocar seguidamente a 

água, pedindo para as crianças, quando tomarem o banho, tomar cuidado com os pés e fazer a 

higiene antes para ter o cuidado para fazer a economia da água. Pede para se ter cuidado e manter 

torneiras bem fechadas, porque se sabe que, se faltar água, não vai faltar só para o vizinho, vai faltar 

para todos, pede para ter cuidado, porque se sabe que, infelizmente, estão passando e a chuva que 

está vindo não está ajudando a coletar água e ter mais águas nos rios e fontes. Pede para ter cuidado 

com a água e pedir a Deus que mande uma chuva calma, livrando de temporais e tempestades, mas 

que mande chuva calma a todos. Quer parabenizar seu irmão “Alemão”, sua cunhada Naiara e 

sobrinha Anny pela chegada de seu sobrinho Jhonny, graças a Deus “deu um susto”, mas veio com 

bastante saúde, agradece a Deus. Quer também avisar sobre as vacinas, amanhã terá para crianças 

acima de três anos, a partir das treze horas na secretaria, e todos que não fizeram ainda, ou têm 

atrasado, que leve suas crianças com a carteirinha e algum documento. Avisa também que os 

preventivos serão feitos nas quintas-feiras e não nas quartas, todas que têm marcados serão 

mudadas somente o dia para as quintas-feiras. Quer avisar o senhor Fiori, o Fiorindo, onde esteve 

conversando com ele hoje e que ele está preocupado para fazer o estacionamento no cemitério, onde 

foi cedida uma parte dele e do outro lado também, o Fiori já cedeu para o cemitério e quer segurança 

que, infelizmente, quando parte um ente querido, precisa de estacionamento, então conversou com o 

prefeito Tiago e ele disse que vai começar a fazer, a partir de segunda-feira, onde já tem umas pedras 

lá e fazer esse estacionamento para mais segurança das pessoas. Parabeniza a sua amiga 

“Paulinha”, que fez seus quinze anos, uma festa maravilhosa, quem estava lá e prestigiou aquela 

festa, agradece pelo convite de poder participar daquele momento, aniversariante linda e maravilhosa, 

parabéns e deseja tudo de bom para a “Paulinha”, que é educada, inteligente e que continue assim, 

que Deus sempre esteja guiando seus passos, parabéns a toda família mesmo, porque estava uma 

festa “divina”. Quer aqui agradecer em nome do LIONS e a família do Cristiano, que fizeram essa 

campanha e tem certeza, como o colega Jairo colocou aquele dia, de que tudo que faz e pede para 

Deus, tudo vem, às vezes mais rápido do que se pensa, e o “ar” do Cristiano já está instalado, o Tiago 

Borges e o Everton, saíram às cinco e meia da manhã, no sábado, foram no senhor Jorge Vargas, o 

qual quer agradecer de novo ele, retiraram o “ar” e instalaram para o Cristiano. Pede para continuar 

orando para o Cristiano, que ainda está internado, acabou sendo internado. E, já que está pedindo 

oração, pede para a Roseni, que está internada na CTI no hospital em Santiago, a Roseni Fontana, e 
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pede que Deus restabeleça a saúde dela e dê força para a família nesse momento que está 

passando. Sobre o projeto que vai logo mais a votação, que é o projeto que beneficia pessoas com 

algumas doenças graves e incapacitantes, quer pedir o voto e tem certeza, já tinha passado essa 

Casa, mas faltou o impacto financeiro, para beneficiar as pessoas que estão passando por esse 

tratamento. Deseja uma boa semana a todos 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, vereadoras, munícipes que os honram com 

suas presenças e, em especial, a 87.9, que logo mais estarão os ouvindo. Começa dizendo que está 

contente em ver quer todos estão engajados, sessão passada pediu e na outra também, providências, 

pois estava preocupado, e está, pela falta de água no município, poucas chuvas, e que o Executivo 

reúna a Defesa Civil e comece providenciar, se planejar, para esses meses que estão prevendo seca, 

de primordial importância que se tenha um planejamento, no município, sobre a falta de água. Então, 

diz ser importante que a Defesa Civil de Capão do Cipó, reúna “as forças vivas”, principalmente o 

Executivo, e comece tomar as providências devidas, para que possamos solucionar esse caso 

preocupante, tanto é que nós temos recursos da Funasa, “em caixa”, e esse projeto, que se sabe que 

é um recurso grande, e não deixar voltar, pois se pode perfurar diversos poços, desde que possa 

resgatar esse recurso e não deixar voltar. Sobre a formatura do Proerd, não pode participar, mas quer 

aqui parabenizar a todos os envolvidos, principalmente os que fizeram o evento acontecer, pois, se 

sabe a importância que é isso para os nossos jovens. Parabeniza ao sargento Almeida e a todos que 

lá estavam presentes. Diz ao colega Ryan da importância que são as ideias dele, principalmente dos 

quiosques para o parque de exposições, não criticando, mas, pede ao Executivo que “olhe com 

carinho” a importância que é a construção de um banheiro lá para a Secretaria de Meio Ambiente, não 

por que ele está a um mês de prefeito, o Tiago, mas “vem cobrando a tempo”, pois precisam de um 

banheiro, um banheiro simples, citando o “Pé de Pano”, o qual diz que “pode dar uma mão lá”, se 

constroi “em três dias”, e estão vendo que estão saindo tantas “obrinhas por aí”, que destine um 

pedreiro e um servente e “façam um banheiro para a Secretaria de Meio Ambiente, ou troca, bota a 

Lair de secretária de Saúde e o Henrique lá, que tem certeza que o Henrique faz um banheiro, em 

dois dias”. Fica indignado em saber, terça-feira passada, citando o Adair, estavam, pouco antes de 

encerrar o expediente, na Prefeitura, vinte para as cinco, foram chamados “os companheiros do PDT 

de Capão do Cipó e deram a carta vermelha para eles”. Diz ser engraçado, pois já terminaram a 

coligação, a mais de mês, e agora, ainda, largaram mais duas pessoas, “vinte para as cinco”. Diz ter 

pessoas que dizem: “Esses, nós não conseguimos dobrar”! Diz que alguns, não todos, pois não pode 

generalizar, e, para quem está dizendo isso, “sabe para quem é”, que estão “aliciando nossos PDTs, 

assediando”, sendo caso de Justiça mesmo. Cita que assédio eleitoral é caso de Justiça, e aqui, na 

Câmara de Vereadores, foi feito isso e diz: “Não façam isso! Não façam, que vocês vão se 

incomodar”! Diz que estão mexendo com famílias, com pessoas sérias e o pleito “está aí e vocês 

terão uma surpresa muito grande”, por causa, justamente, “disso aí”. Volta no seu tempo de líder. 

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

Partido, MDB: Voltando a tribuna, como diz sua colega Nariéle, diz que o pessoal falou bastante da 

questão da água, questão hídrica, acredita que seja importância, principalmente para o município, 
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sendo um município essencialmente, quase que na sua integralidade, agrícola, agricultura 

“movimenta” financeiramente, acha que já e momento sim de começar a “mexer os pauzinhos”, como 

dizem, cita o seu colega Antonio como falava em decretar o estado de emergência, mas sabe que 

para isso precisa de um laudo, se não se engana da EMATER, para que possa ser feito, mas já dá 

para se buscar e saber se é possível fazer, entrar no Estado com esse pedido, para os recursos que 

estão sendo liberados para tratar desta situação, que possam ir contando com ele, porque, 

infelizmente, não tem uma previsão muita positiva nesse sentido, mas o que se puder fazer, como 

desde o ano passado já enfrentamos esse problema, vai, sem dúvidas nenhuma, ser parceiro para 

contribuir. Acha que era isso, e comentários sobre os projetos fará no seu tempo de discussão. 

Devolve a palavra a mesa e “até a sessão que vem”. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Faz um agradecimento e cita 

seu colega Douglas, a equipe feminina de Capão do Cipó, no último domingo esteve em Roque 

Gonzales, representando esse município, o prefeito municipal e o CMD, as pessoas da SER Capão 

do Cipó, onde a Prefeitura disponibilizou todos os recursos, transporte, alimentação, sendo que a 

equipe “caiu” na semifinal, nos pênaltis, e vem apresentando um bom futebol e muito bem 

representando o Município Capão do Cipó. Cita seu colega “Miro”, e diz que o seu Mauro o conhece 

há trinta e cinco anos, mora no assentamento, fala que parece que o colega “está querendo fazer uma 

intriga sua, com os seus vizinhos”? E cita que nunca falou isso, e sim falou que não estava sendo 

coordenado o serviço, qualquer produtor do Assentamento sabe que tem que globear, gradiar, semear 

e tapa, e diz que seu colega não sabe, e que aquele dia falou que seu colega “estava perdido”, mas 

agora afirma que o colega “não entende é nada de agricultura”, e fala que dos vinte dias que seu 

colega passou, “foi uma vergonha”, sinceramente. Fala que o seu colega é um grande profissional na 

área de borracharia, com sua empresa, é reconhecida, é um grande profissional, e deixa claro que 

neste ramo tem todo o seu respeito, e quem sabe se a Prefeitura quer arrumar uma “tetinha” para o 

senhor, então coloque uma borracharia, aí acha que o senhor “se encaixa” perfeitamente e pode bem 

desempenhar um trabalho à altura que a Prefeitura precisa e merece. Por hoje era só e até terça da 

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

Líder de Partido, (PDT): Fica feliz pelos “coirmãos argentinos”, que são aqui próximos, e 3x0, “uma 

pena massacrar a Croácia assim”, mas eles mereciam, cita seu colega Antonio, mereciam, pois 

“ganharam de nós”, diz que é argentino. E mais uma vez o nosso orçamento, praticamente dobrou, 

dobrou para esse ano de dois mil e vinte e três, e acha que assim, pensando em reajuste, em 

aumento, falando com outros colegas que moram no seu Bairro Santo Antonio, mas não pode falar o 

nome, “temos que aproveitar” os disseram, “tem que aproveitar enquanto a vaca tá gorda”, mas não 

podem também exagerar, porque sabe que administrar bem, com os “pés no chão”, mas o reajuste 

tem que ser dado, mas que “deem os passos certos” para que tenham um “futuro bom”, o Executivo 

sabe o que faz, e tem assessoria, “parabéns a todos nós funcionários, que temos o reajuste que 

temos”, e diz tomara que todos os municípios possam ter o que se tem aqui em Capão do Cipó. Deixa 

seu muito obrigado e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: Boa noite então, hoje têm, logo mais, um 

pouco mais de dezenove projetos para votação, é normal de final de ano terem vários projetos aqui 
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para aprovar, e acredita que o reajuste é válido, mas claro que tem que cuidar a questão do 

orçamento do município, pois tem que sobrar recurso para investimento, que é isso que a comunidade 

os cobra. E a questão da estiagem, acha que cada um tem que fazer a sua parte e o município fazer a 

dele, porque há muito tempo é cobrado, aqui nesta tribuna, atitudes, políticas públicas referentes à 

estiagem e muito pouco foi feito, tanto seja de governo federal, estadual e municipal, e sabe que está 

para sair agora os kits de irrigação, mas já poderiam estar implantados, já poderiam estar com os 

reservatórios cheios, e não, recém  está se começando, “a coisa” vem inversa, e, cada vez mais vai 

se sentir e vai se falar a mesma coisa, ano após ano, não se tem estimativa de grandes melhoras, 

então o poder público vai ter que trabalhar esta questão, e não adianta só “chorar leite derramado”. 

Seu boa noite a todos e até a próxima sessão. 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 OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM, Líder de 

Bancada, PROGRESSISTAS: Diz que na vida pública se depara com algumas situações, e fala para 

o seu colega Adair que não precisa de “teta”, pois foi eleito pelo povo, o povo lhe escolheu e o colocou 

aqui. Quanto sobre saber globear e gradiar isso sabe, pois “se criou” na lavoura e isso não precisa, só 

que cada produtor sabe do que ele precisa, então têm que fazer o que o produtor pede a eles, e diz 

que não é eles que vão impor para o produtor o que ele tem que fazer na sua lavoura, e o mesmo 

apenas cumpriu aquilo que estava escrito e foi pedido pelo produtor. Fala para o seu colega que se 

ele pensa diferente, daí “são outros problemas”. Continua sua fala para o seu colega Adair, onde falou 

que o mesmo andava com um bag de aveia em cima da camionetinha da Agricultura, deixa claro que 

seu colega faltou com a verdade, sendo que não é verdade, e que seu colega sabe que nunca fez e 

nunca faria isso, porque “o que é público, é público”, não é seu, e sendo que tem a sua camionete, se 

“tocar” de carregar qualquer coisa. Então, acha que seu colega deve uma explicação para o povo, 

porque o mesmo colocou que viu o mesmo andando, não disse que a camionete da Agricultura estava 

no comércio e sim que o mesmo que estava andando, então acha que isso é uma explicação que o 

colega deve para o povo, pois sabe que ele faltou com a verdade, que não é verdade, pois o mesmo 

andava. Era o que tinha para o momento, deseja uma boa semana a todos e até terça da semana que 

vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder de 

Governo: Acha que o momento agora não é momento de discussões, debates e que “andava com 

bag na camioneta”, agora estão vivendo outra administração, e vêm outras “pela frente” e não se sabe 

ainda quem será, então tem que deixar as brigas e, sinceramente, serem mais amigos e não adianta 

virem discutir e depois sair “ali fora” e são amigos, então vão continuar trabalhando, vão continuar 

trabalhando, nem sempre uma secretaria é como se pensa, diz isso porque passou por uma 

secretaria, e está aqui uma pessoa,  a “Peralta”, que lhe ajudou muito lá na Secretaria de Saúde, onde 

teve muito dificuldade no começo, assim que começou, e depois já foi convidado para voltar a esta 

Casa, mas uma secretaria que tem um desenvolvimento não é fácil de qualquer pessoa mesmo 

administrar, então isso é um caso bem complicado, um caso bem difícil, e acha que Capão do Cipó é 

“rico”, Graças a Deus, e têm que torcer que cada vez mais a arrecadação do município aumente, que 

cada vez mais os recursos venham, para que a população saia ganhando, porque quem sai ganhando 

com isso é o povo, então têm que valorizar o Capão do Cipó. Também quer comunicar que 
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provavelmente amanhã, pela parte do meio dia, irá chegar uma patrola nova, na frente da Prefeitura, 

sendo que já estava a caminho de Santa Maria para Capão do Cipó, “olha para vocês verem”, mais 

uma conquista para o município de Capão do Cipó, graças “ao fruto do que é plantado”, Capão do 

Cipó é uma cidade que dá para se dizer “que lugar bom de viver”, pois “temos tudo”, somos 

abençoados por Deus, se tem uma Saúde de qualidade, uma Educação de “primeiro mundo”, o 

esporte, sendo que é o município que mais tem esporte é aqui em Capão do Cipó, e o que está 

acontecendo, há poucos dias o seu amigo Douglas lhe pediu para entrar em contato com um 

deputado para conquistar um ônibus, e vão tentar, vão mandar um ofício e vão fazer uma visita a 

Porto Alegre e vão conquistar. Deixa seu 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: MOÇÃO DE APLAUSOS 

004/2022, dos vereadores ao senhor Juvir Costella, ex-secretário de Logística e Transportes do 

Estado do Rio Grande do Sul e atual deputado estadual eleito, pelo trabalho realizado sobre as 

rodovias da região do Vale do Jaguari, na execução dos projetos Avançar e Pavimenta, em especial 

na RSC-377 entre Santiago e Santa Tecla e a ERS-533 acesso a Capão do Cipó. INDICAÇÃO 

022/2022, do vereador Ryan Cecchetto, para que o Poder Executivo Municipal construa ao menos 02 

quiosques de lazer dentro do Parque de exposições Amândio de Alcântara, especialmente próximo a 

pista de velocross. Contendo na obra: churrasqueira, pia e cobertura superior contra chuva e sol. E 

também, que seja arborizada (com mudas de árvores de sombra) a área próxima a cerca que delimita 

a pista dos espectadores, visando dar sombra e embelezamento a quem vai prestigiar os eventos 

desse esporte. INDICAÇÃO 023/2022, da vereadora Nariéle Zamboni, para que a Secretaria 

Municipal de Educação e a Secretaria de Obras estudem a possibilidade de Cobertura do Playground 

da EMEI Pingo de Gente. OFÍCIO 167/2022, do Poder Executivo, enviando Projetos de Leis 081/2022, 

082/2022, 083/2022 e 084/2022. PROJETO DE LEI 081/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 

a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana aos portadores de doenças 

graves e incapacitantes e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 082/2022, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Município a contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 (um) auxiliar de 

cozinha e limpeza e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 083/2022, do Poder Executivo, que 

“Fixa índice e concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos municipais 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão, contratos administrativos 

temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público municipal e inativos do Poder Executivo 

e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 084/2022, do Poder Executivo, que “Fixa índice e 

concede aumento real na remuneração dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, cargos em comissão, contratos administrativos temporários de pessoal, cargos 

efetivos do magistério público municipal e inativos do Poder Executivo e dá outras providências”. 

PROJETO RESOLUÇÃO DE MESA 014/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a alteração 

do horário do expediente interno da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. PROJETO DE 

LEI 017/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual na remuneração 

dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de cargos 

de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no Poder Legislativo, nos 
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termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências”.  PROJETO DE LEI 

018/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual dos subsídios dos 

vereadores e do presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição 

Federal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 019/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice 

e concede revisão geral anual nos subsídios dos secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos 

termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 

020/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual dos subsídios do 

prefeito e vice-prefeito de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição 

Federal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 021/2022, do Poder Legislativo, que “Concede 

aumento real na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão 

do Cipó, ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal 

no Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras 

providências”. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida aos colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE LEI 073/2022, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo da Lei 

Municipal nº 1053/2022, que autoriza o Município a contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 

(um) técnico em farmácia e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

074/2022, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Capão do Cipó 

para o exercício financeiro de 2023”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 075/2022, do 

Poder Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 979/2021 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder benefícios aos médicos participantes do Projeto „Mais Médicos para o Brasil‟ e 

dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 077/2022, do Poder 

Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1079/2022, que institui a gratificação de função 

para o cargo de provimento efetivo de „Agente Municipal‟, função „Agente Fiscal‟, fiscalização sanitária 

e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 078/2022, do Poder 

Executivo, que “Institui o procedimento de autorregularização tributária no âmbito do Município de 

Capão do Cipó e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 079/2022, 

do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo efetuar o cancelamento dos créditos tributários e 

não tributários prescritos e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR 080/2022, do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar nº 002/2009 

(Código Tributário Municipal) e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO 

RESOLUÇÃO DE MESA 013/2022, do Poder Legislativo, que “Fica modificado o parágrafo 8º do 

Artigo 9º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó”, retirado pela 

presidente. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, pede aos membros da 

Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer 

verbal, em separado, dos Projetos de Leis 081/2022 e 082/2022, do Poder Executivo e do Projeto de 

Resolução de Mesa 014/2022, do Poder Legislativo, sendo que ambas foram favoráveis. Após, a 

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

PROJETO DE LEI 081/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana aos portadores de doenças graves e incapacitantes e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 082/2022, do Poder Executivo, 
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que “Autoriza o Município a contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 (um) auxiliar de 

cozinha e limpeza e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO RESOLUÇÃO 

DE MESA 014/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a alteração do horário do expediente 

interno da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após, a 

Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, pede aos membros da Comissão de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal, em 

conjunto, por se tratarem de matéria análoga, dos Projetos de Leis 083/2022 e 084/2022, do Poder 

Executivo e dos Projetos de Leis 017/2022, 018/2022, 019/2022, 020/2022 e 021/2022, do Poder 

Legislativo, sendo que ambas foram favoráveis. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de 

Presidente, convida aos colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 083/2022, do Poder 

Executivo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos 

municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão, contratos administrativos 

temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público municipal e inativos do Poder Executivo 

e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI 084/2022, do Poder 

Executivo, que “Fixa índice e concede aumento real na remuneração dos servidores públicos 

municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão, contratos administrativos 

temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público municipal e inativos do Poder Executivo 

e dá outras providências”, aprovado por maioria, sendo o voto contrário do vereador Ryan Cecchetto. 

PROJETO DE LEI 017/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual na 

remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, 

ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no 

Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 018/2022, do Poder Legislativo, que 

“Fixa índice e concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências”, 

aprovado por maioria, sendo o voto contrário do vereador Antonio Jardim. PROJETO DE LEI 

019/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual nos subsídios dos 

secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição 

Federal e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 020/2022, do Poder 

Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito de 

Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 021/2022, do Poder Legislativo, que 

“Concede aumento real na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores 

de Capão do Cipó, ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários 

de pessoal no Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá 

outras providências”, aprovado por maioria, sendo o voto contrário do vereador Ryan Cecchetto.  

MOÇÃO DE APLAUSOS 004/2022, dos vereadores ao senhor Juvir Costella, ex-secretário de 

Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul e atual deputado estadual eleito, pelo 

trabalho realizado sobre as rodovias da região do Vale do Jaguari, na execução dos projetos Avançar 

e Pavimenta, em especial na RSC-377 entre Santiago e Santa Tecla e a ERS-533 acesso a Capão do 
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Cipó, aprovada por unanimidade. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, 

convida a todos para a última sessão ordinária do ano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

que será dia 20/12/2022, 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, 13 

de dezembro de 2022. 

 


