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ATA N° 49/2022 (Ordinária) 

 

Aos 20 (vinte) 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 a última 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 48/2022, da Sessão 

Ordinária do dia 13/12/2022, 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 Luis Henrique do Nascimento Viana, 

conforme Portaria 512/2022, de 20/12/2022. VEREADOR LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO 

VIANA (PROGRESSISTAS): O vereador fica com 09 (nove) minutos, pois os vereadores Diego 

Nascimento e Olmiro Brum lhe cederam 02 (dois) minutos de seu tempo regimental, cada. 

Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, funcionários desta Casa e esta “maravilha” de 

público presente. Cumprimentando o senhor prefeito em exercício, Tiago, cumprimenta todos os 

demais presentes que estão nesta sessão. Retorna mais uma vez a Casa do Povo, onde o povo lhe 

colocou e gosta de estar aqui, como na secretaria ou em qualquer outro órgão. Festa de Natal, cita o 

senhor prefeito e a secretária de Gestão, e diz estarem todos convidados para essa grandiosa festa, e 

uma das coisas que pode dizer e salientar, cita o prefeito, e que fizeram lá, e que participou, mas 

participou pouco, por causa da “correria” que estava na Saúde, de alongar esta festa para até as 

23h30min, com segurança, tanto da Brigada Militar, mas também da segurança contratada, porque as 

pessoas que trabalham até mais tarde não tinham a possibilidade de ir na festa e agora terão a 

possibilidade de vir e participar com suas famílias, então estão todos convidados para amanhã, a 

partir das 14h até as 23h30min, e o grande, além de todos que será apresentado ao nível do 

município, apresentações “de fora”, que hoje estavam lhe passando, e terão nada mais nada menos 

que Ana Picolli, que é uma revelação do sertanejo aqui da região, e diz ter gostado e que vão gostar, 

quem não conhece vai gostar da música dela e, nada mais nada menos, primeira vez em Capão do 

Cipó “o rei dos bailes”, que são Os Atuais. Deseja os parabéns a toda administração, Câmara de 

Vereadores, a todos que estão engajados nessa belíssima festa. E continuando a falar de festa, não 

teria como não falar da festa do Assentamento Nova Esperança, nem é tanto pela situação de duas 

inaugurações, uma que estava “encruada” e a outra que saiu rápido, e fez no seu discurso e vai fazer 

no discurso de vereador o porquê disso, um Posto de Saúde ficou seis para sete anos para poder ser 

inaugurado, e a outra obra que pegou uma empresa boa, foi feita a licitação ainda quando estava o 

senhor Osvaldo e o senhor Anselmo e agora o Tiago terminou, em menos de quatro meses, não deu 

quatro meses a obra está pronta, cita o seu colega Adair, pronta e entregue para a comunidade. 

Questiona se será que não dá para o pessoal que trabalha nessa parte selecionar estas empresas e 
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só colocar empresa boa, como esta que veio e fez a obra em tempo recorde, obra de primeira 

qualidade, e não ficou “aquela barbaridade” que ficou por sete anos, mas o Posto está inaugurado, 

agora o que cabe é o novo secretário de Saúde colocar para funcionar, está tudo “esquematizado” 

para funcionar, quem assumir a pasta vai ter que “se virar” e botar funcionar, foi um ganho da 

comunidade, fizeram um grande evento, aquela comunidade é “de primeira qualidade”, assim como 

todas as outras do município, como tiveram no Carovi, mas fala que dá para ver a união do Nova 

Esperança, onde nos recebem, com nossas famílias, como se tivéssemos todos os dias nas casas 

deles, são pessoas trabalhadoras e é isso que a Administração Pública tem que fazer, é essa 

obrigação do prefeito, vereadores, secretários, é fazer transformar o dinheiro público, que é deles, em 

obras e em benefício para o município, e, graças a Deus aconteceu, e lá está um grande exemplo, 

que é o pavilhão, como foi o do Carovi, e o Posto de Saúde, que está lá “prontinho” para funcionar e 

atender, diz estarem todos de parabéns, aos que estavam engajados nessa obra e que aconteceu. 

Fala que seu retorno na Câmara se deu por que precisavam e hoje tem eleição, é um “soldado do 

partido há trinta anos”, gosta de salientar isso, há trinta anos no mesmo partido, no mesmo partido 

Progressistas, e pretende ir para a “estância do roqueiro só”, como diz, aqui no Capão do Cipó, que 

foi onde escolheu onde votar e morar até os seus últimos dias, e Deus vai lhe permitir que seja assim, 

dentro desse partido, então é “soldado do partido Progressistas” e, a hora que precisar, não importa 

qual setor, e hoje é grato de ser vereador eleito pelo povo de Capão do Cipó, então retornou á 

Câmara e está “pronto para servir o seu partido”, mais uma vez. Seus colegas da Secretaria da 

Saúde, fala que só tem a agradecer de novo por essa nova estadia por lá, uma equipe belíssima, que 

assume os seus trabalhos e fazem acontecer e hoje está sendo, cita o prefeito, e fica feliz de ver isso, 

chegar e ter a honra de votar esse projeto das insalubridades, uma correção de anos que era pedido, 

que é a fixação de quarenta por cento dos motoristas da Saúde, que nunca receberam quarenta por 

cento, é a primeira vez, em vinte e dois anos, que vão passar a ganhar quarenta por cento de 

insalubridade, lidando com doença, na terra, com graxa, limpando ambulância com produtos químicos 

e nunca ganharam quarenta por cento de insalubridade, eram os únicos motoristas, não desfazendo 

dos outros que também merecem e tudo que vai ser votado hoje, é por que merecem, mas essa 

correção que foi feita aos nove motoristas de Saúde dá aplausos ao prefeito e Administração 

Municipal por estar corrigindo o erro que passou anos e não tinha sido feito, e hoje está sendo votado 

esse projeto e eles passarão a ganhar quarenta por cento de insalubridade. Agradece, em especial, a 

equipe da Saúde, e que saibam que “estará por aí”, quando precisar é só “se encontrar pelas 

estradas”. Foi marcada “a tal eleição”, até irá “fechar essa Bíblia”, a eleição “tão fofocada”, tão falada, 

“que tudo quer”. Diz que todos têm direito de querer, mas quem decide são vocês que estão olhando, 

vota também, mas quem decide é o povo, quem eles vão conduzir, “aconteceu um acidente de 

percurso” com o seu Anselmo e seu Osvaldo, não deveria ter acontecido, mas aconteceu e não vão 

“chorar em cima do leite derramado”, vão “levantar a cabeça”, seguir firme e trabalhar, e quem o povo 

de Capão do Cipó escolher para ser o novo prefeito, que ele tenha o compromisso de trabalhar pelo 

município, assim como todos os outros prefeitos que passaram até agora nas gestões trabalharam, 

cada um do seu jeito, cada um com o seu modo de trabalho, mas algumas coisas deixaram, algumas 

coisas fizeram, e que o novo prefeito que seja escolhido pelo povo, e não pelos partidos, os partidos 
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vão colocar os candidatos, agora quem vai decidir são os dois mil setecentos e cinquenta e sete votos 

de Capão do Cipó, não é o candidato que vai se escolher, candidato pode ser escolhido pelo partido, 

de ambos os partidos, mas quem vai escolher será  a população. Espera que seja uma campanha 

“limpa”, “está aí na guerra”, para trabalhar, “vai ser uma guerra, gurizada”, não achem que será fácil, 

dizendo ser bem claro para eles, e que está pronto para trabalhar para o candidato que for do seu 

partido, eles sabem disso, é um “soldado do partido” para isso e não se importa quem for, sempre foi 

assim, desde que veio para Capão do Cipó, e vai continuar deste jeito e não vai mudar. Espera que 

seja uma campanha “limpa” e que as pessoas entendam e se respeitem, não pode “brigar pessoas”, 

na política podem divergir ideias, divergir de modos partidários, mas jamais “brigar pessoas”, são 

todos vizinhos, brigam hoje e amanhã vão se encontrar no baile, mercado, Praça, algum evento do 

município, “isso não soma nada” para o município de Capão do Cipó, só vai entristecer, porque 

brigam famílias por causa de campanha de política, se lancem os candidatos, se larga uma campanha 

eleitoral e o povo que decide quem vai comandar Capão do Cipó por mais um ano e seis meses, um 

ano e sete meses e depois terão mais uma eleição, “ote município que gosta de eleição né?”, “mas tá 

bom” e é assim que vai acontecer. Agradece seu retorno e seus colegas pelo acolhimento e até 

semana que vem, se Deus quiser. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN 

CARLOS CECCHETTO (MDB): Senhoras e senhores, colegas vereadores, vereadoras, presidente, 

servidores desta Casa, da Administração Municipal, aos espectadores de hoje, “Casa cheia”, prefeito 

municipal, “que está o observando”, e os ouvintes das 87.9, seu boa noite a todos. Como seu colega 

Henrique já havia mencionado, terá eleição hoje aqui nessa Casa, que automaticamente define um 

período a frente do Executivo, e há muito vinha sendo comentado, “negociado”, enfim, mas definiram-

se duas chapas, na qual um bloco novo partidário, o deles com o PDT, mas, independentemente 

disso, quem vencer, e se assumir a Prefeitura e depois o resto do ano aqui nesta Casa, que faça um 

mandato e gestão pensando naqueles que realmente merecem, que é a comunidade cipoense, acima 

de todos os interesses, a comunidade cipoense. E falando da eleição majoritária do município, que 

também citou seu colega Henrique, que a princípio será para o dia cinco de março do ano que vem, 

associa no que disse o colega, no sentido de que a eleição precisa, já está na hora de sair uma 

eleição “justa, honesta e transparente”, nisso “converge cem por cento”, não tem dúvidas disso, e, 

como disse também, “que vença o melhor”, os partidos vão colocar seus candidatos e que, nesse 

sentido também, o interesse não seja o próprio, não “o seu umbigo” e sim fazer o melhor para Capão 

do Cipó. Partindo disso, ainda como estão trabalhando, não estão em recesso, esteve conversando 

com o prefeito, que ainda é o Tiago, fez uma Indicação, que será lida daqui a pouco, no qual foram 

cobrados, enquanto estavam ali na Praça, para que seja colocada iluminação, tanto na pracinha 

quanto na quadra de areia e também quando, dentro da possibilidade, que sabe que é um trâmite 

difícil, o cemitério municipal precisa ser expandido, o município está crescendo e automaticamente 

essa é uma situação, também seja colocada uma cruz mestre que não tem, se tem em todos os 

cemitérios e aqui não tem ainda, mas isso seja o senhor se continuar, seja quem vencer aqui e 

assumir a Prefeitura, ou seja, quem vença as eleições, que analise seu pedido com carinho, como, diz 

ser justo, muitos foram analisados e feitos. E, para encerrar, como estão encerrando o período 

legislativo 2022, só tem a agradecer aos colegas por tudo, muitas vezes divergem e discutem, mas 
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isso é natural da política, nem todos pensam iguais aqui dentro, mas quando o “norte” é o 

desenvolvimento do município, foram colegas e parceiros, tanto que estão aí alguns resultados que 

conquistaram nesses dois anos. Agradece a cada um e a comunidade, que muitas vezes foram 

parceiros, e que os colocou e escolheu aqui dentro. Também não pode deixar de agradecer o prefeito 

Tiago, que muitas das coisas estavam lá desde o ano passado “engavetadinhas” e “trouxe à tona” em 

dois meses, sendo justo mais uma vez, e só tem a agradecer mais uma vez, que tenhamos um ano de 

2023 ainda melhor, embora que vai ser um ano conturbado, início de ano conturbado é natural de 

eleição, mas, que no final, o bem e o desenvolvimento de Capão do Cipó sejam o “norte”, pelo bem do 

nosso progresso. Seria isso presidente e, se necessário, volta no seu tempo de liderança. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO (PDT): O vereador fica com 

06 (seis) minutos, pois o vereador Jairo Charão lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo 

regimental. Cumprimenta a senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, 

funcionários desta Casa, a imprensa, rádio Cipoense FM, Claudio Irion, colega Douglas, colega Tiago, 

secretários municipais, funcionários públicos, o senhor prefeito Tiago, simpatizantes do partido 

Progressistas, fala no presidente e não irá citar todos, como sempre gosta, Elisandro Cecchetto e sua 

família, Dilcione, sua colega Vera que até poucos dias estava, professor Valdir, professora Rita, seu 

“Lili” seja bem-vindo, a Bruna e a Lutiane. Muito feliz de ver essa Casa cheia, teve um tempo em que 

ninguém os visita, e ficavam pensando “o povo está meio desacreditado com os vereadores”, contudo 

sempre tentando fazer um trabalho, Presidente do CMD seu “Maurinho”, diz que também com um 

pouco de vergonha, citando a senhora Presidente, a senhora antes do recesso podia pedir para limpar 

o entorno da Câmara, “tá feia a coisa”, tem um “brejo” aqui na esquerda, aquele canteiro da frente tem 

uns pé de mato “a mais de um metro de altura”, se puder, antes de entrar em férias, pedir para limpar, 

fica um pouco feio receber a comunidade, com a Câmara “no estado que se encontra”. Diz que se 

tinha a previsão de chuva para domingo e dia de ontem, não se confirmou, e se agrava a situação no 

Capão do Cipó, chega noventa, ou mais, por cento de “quebra” na planta de milho, feijão, na produção 

de alimento, hoje pediu para o prefeito, à medida que estude, durante essa semana, decretar estado 

de emergência imediatamente, Capão do Cipó passa por dificuldade, os açudes, as águas estão 

muito baixa, também estão com duas retro estragadas, citando o senhor prefeito, só uma 

funcionando, não estão “dando conta” das demandas, até hoje seu Edevaldo Bueno, não foi lá, o 

senhor pediu, não deu tempo, não está falando do servidor, é que e muito, com certeza amanhã 

estará lá fazendo, e vários outros pedidos, que também o senhor contratou umas horas de máquinas 

para que possa estar atendendo os pequenos produtores, os assentamentos  que enfrentam muita 

dificuldade. Cita que têm que se reunir essa semana, estão sem secretário de Agricultura, depois que 

seu “Miro” saiu, não se sabe se o senhor vai nomear alguém, ou a própria Emater, para tratar da 

estiagem que se agrava bastante, com prejuízos já bastante consideráveis. Cita seu “Lili” que lida na 

agricultura, a soja ainda é uma planta mais resistente, mas também começa se perder o ciclo e 

precisa-se, imediatamente, tomar uma atitude. Quanto à festa, citando o colega Henrique, do 

assentamento Nova Esperança, não se tem o que falar, uma das festas que “entrará para a história de 

Capão do Cipó”, comunidade muito bem organizada, recebeu os visitantes, e também a inauguração 

do Centro de Eventos, do Posto de Saúde, que não irá só atender o assentamento Nova Esperança, 
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mas todos os assentamentos, as comunidades vizinhas, tem-se que agora se organizarem para 

colocar em funcionamento o Posto, para poder estar atendendo a comunidade. Cita que o colega 

Ryan colocava sobre a eleição da Câmara de Vereadores, também está marcada a eleição para 

prefeito, dia cinco de março, e seus partidos PDT e PMDB, já bem “alinhados” para concorrer à 

próxima eleição do dia cinco de março e também aqui, para colocar, têm o colega Antonio, que não 

faz parte, pedir o apoio desse colega, até por que decidiram registrar ele, pois o colega Diego, que faz 

parte da outra chapa, que deverá assumir a Prefeitura, diz que tem uma experiência ruim com ele, ele 

assumiu a Secretaria da Agricultura, em quatro dias não conseguiu “tocar” e desistiu, então diz ter 

medo do que ele pode fazer à frente da Prefeitura de Capão do Cipó, então estão se colocando à 

disposição, que o senhor reflita para o bem do município de Capão do Cipó, estude e vote na chapa 

dois, que é a melhor alternativa para Capão do Cipó. Diz saber, pois o colega trabalhou esses quatro 

dias e foi uma experiência muito negativa, “não se achou nunca” na secretaria, tanto que desistiu, 

“saiu apavorado”, “imagina um homem desses”, de repente, pode também fazer um grande trabalho, 

de repente espera que o colega, quem sabe o senhor “é de jogo grande”, à frente da Prefeitura o 

senhor consiga mostrar um grande trabalho, à altura que os munícipes de Capão do Cipó esperam, 

mas não acredita, pois a experiência que teve com o senhor, é sincero em dizer que “não acredita 

nem um pouquinho”, diz até ter medo do que o senhor pode fazer à frente  da Prefeitura. Volta no seu 

tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PROGRESSISTAS): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de 

seu tempo regimental à vereadora Ionara Ferreira. Senhora presidente, senhores vereadores, 

senhora vereadora. Primeiro lugar quer agradecer a Deus, que “a chave principal de nossa vida” é 

agradecer a Deus por nós estar aqui, passando uma estiagem, que está assolando todo o nosso 

Estado e nós temos que agradecer a Deus, nós não podemos reclamar, pois o que Ele manda, 

somente Ele que sabe, então isso para si é gratidão a Deus. Cumprimenta a imprensa que está 

presente, cumprimenta sua querida e ex-professora Rita de Cássia, ao qual tem um carinho, essas 

palavras, citando a professora Rita, que pronuncia no microfone, foram graças a sua sabedoria e a 

sua profissão, que exerceu como professora do Entre Rios, a qual tem muito orgulho de sua 

comunidade, por isso que quando foi vereador aqui, fez uma homenagem dando o nome de sua 

escola de Vilma Batista do Nascimento Veiga, exemplo de professora, como o professor Valdir, lá no 

distrito de Progresso, merendeira, professora, para mais de quarenta alunos, então isso se guarda no 

coração e cumprimenta todos vocês. Quer agradecer esse mimo maravilhoso da Silvane, da qual 

deste para eles, da Doutora Ariagne, aos servidores dessa Casa, que os acolheram, enquanto esteve 

quatro meses e quinze dias no Posto de Saúde, lá substituindo o companheiro Henrique, a qual 

também fez um grande trabalho por lá, junto com a equipe maravilhosa, experiência que se tem lá, 

qualquer secretário que assumir lá, tem um povo unido e forte que trabalha lá na Secretaria de Saúde. 

No caso do vereador e colega Adair, de lhe pedir o apoio, tem um partido, é progressista, tem trinta 

anos de partido Progressistas, vem “lá de São Miguel das Missões”, quando o ex-vereador Mário 

Augusto Ribas do Nascimento, que a professora Rita conheceu muito bem, e ex-prefeito de São 

Miguel, passou a ser progressista em São Miguel das Missões, então a responsabilidade é de votar 

na sua Chapa, não tem como ajudar o colega, se pudesse ajudar seria um prazer, mas tem muito 
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respeito pelo seu partido, Partido Progressistas. Sobre a questão de o colega Diego assumir a 

Prefeitura, ou não assumir, “nós nunca somos melhores que ninguém”, devemos respeitar o ser 

humano, podendo ser um ótimo prefeito, como foi o colega prefeito, Tiago Tisott, nunca subestimamos 

as pessoas e dizer que “somos melhores”, “que vote na chapa dois”, “isso é feio”, quando aqui nessa 

Tribuna se diz que uma pessoa não tem capacidade de administrar o município de Capão do Cipó, 

"me doeu, me doeu" senhora presidente. Fica chato quando aqui se vai passar pela presidência da 

Câmara de Vereadores, vão passar por uma eleição municipal e tem que se ter respeito sim e “vão se 

dar as mãos” para que Capão do Cipó cada vez cresça mais. Parabeniza a todos e agradece a todos 

pelo carinho e pelo período que esteve aqui nessa Casa. Seu muito obrigado e até o ano que vem, se 

Deus quiser, quando aqui estará “usando dessa Tribuna”. Uma boa noite e fiquem todos com Deus. 

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

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

seu tempo regimental ao vereador Luis Henrique Viana. Cumprimenta a Mesa Diretora, seus 

colegas vereadores, vereadoras, a comunidade presente, aos ouvintes da 87.9, seu boa noite a todos. 

Quer aqui agradecer em primeiro lugar a presença, agradecer a Deus em primeiro lugar, e a presença 

deles nesta Casa, hoje “Casa cheia”, e para eles é um imenso prazer receberem aqui, encerramento 

de ano e fala para a comunidade que a Casa entra em recesso a partir de hoje, mas que o trabalho 

como vereador permanece, permanecem vinte e quatro horas à disposição de Capão do Cipó, ao qual 

são eleitos e estão aqui para representar o povo de Capão do Cipó naquilo que melhor for para eles, 

então quer dizer que não entram em férias e sim recesso das sessões legislativas do município de 

Capão do Cipó, é apenas o que é suspenso, mas o trabalho de vereador, esse permanece. Fala que 

hoje à tarde esteve conversando com o prefeito Tiago, o qual diz estar fazendo um excelente trabalho 

à frente da administração e colocava algumas preocupações que tem à frente do município, e 

conversou sobre a estrada lá do Carovi e o prefeito colocou que, na medida do possível, vai iniciar um 

trabalho naquela estrada que liga Carovi até 377, então o cascalhamento tão prometido há anos para 

a comunidade, e conversou com o prefeito para colocar em prática esse cascalhamento lá e disse 

que, na medida do possível, estará iniciando os trabalhos para o melhor da sua comunidade. Outra 

preocupação que tem é com a estiagem, que está assolando todo o município, sabe que é grande a 

demanda dos trabalhos das secretarias e se preocupa, citando o prefeito Tiago, que conversavam 

hoje que, a partir do início da semana que vem, estará decretando estado de emergência no 

município, então para ficar melhor de trabalhar para os munícipes e receber algum auxílio do governo. 

Quer desejar uma boa semana a todos e reserva seu tempo de liderança. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PROGRESSISTAS): O vereador 

fica com 03 (três) minutos, pois cedeu 02 (dois) minutos de seu tempo regimental ao vereador 

Luis Henrique Viana. Senhora Presidente, demais colega vereadores, colegas, comunidades 

cipoense, secretários e secretárias, nosso prefeito em exercício Tiago Tisott, demais pessoas da 

comunidade cipoense, seu boa noite a todos.  A imprensa, falada e escrita, seja bem vinda a essa 

Casa, a rádio Cipoense e aos ouvintes, mais uma vez seu cordial boa noite. Em primeiro lugar, cita a 

colega presidente Ionara, já que é a última sessão do ano, que entram em recesso, mas o trabalho do 

vereador segue, principalmente “focam” no município, entram em recesso, essa é a última sessão do 
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ano e quer agradecer, principalmente o lugar que se chama a pessoa Deus, que deu-nos saúde, a 

família, amigos e, principalmente, o trabalho. O ser humano, quem seria o ser humano se não tem um 

amigo, se não tem uma família, diz. Fala que eles, que estão aqui trabalhando, em defesa da 

comunidade cipoense, têm uma grande obrigação de defender o interesse do município e não “briga 

particular”, essas “brigas particulares” o município não ganha, quem perde é a comunidade. Muitas 

críticas que leva aqui, “é gente que tem ciúme e que não tem perfil”, muitas vezes “não consegue 

chegar até onde, até hoje eu cheguei”, mas para isso, para essas pessoas chegar até onde chegou, 

tem que ter honestidade, transparência e, em primeiro lugar, “ter um caminho reto”. Graças a Deus, 

tudo que fez pelo seu município, pelas pessoas que aqui estão, nesta comunidade, sempre fez para o 

melhor de cada um e “nunca pensando pelo pior”, jamais, primeiro lugar caráter, honestidade e 

transparência. Às vezes até pode ter tido dificuldade em alguma coisa, que não conseguiu fazer, mas 

primeiro “olha o seu caminho” e vê se algum dia “não atirou alguma pedra no telhado de alguém”, 

para depois vir falar de sua pessoa e do seu caráter. Mas, comunidade cipoense, se for presidente 

dessa Casa e, se assumir em exercício de prefeito, todas as críticas que teve aqui, irá responder em 

trabalho, primeiro lugar. Não irá entrar em debate, por que “seu debate não é esse”, é Capão do Cipó 

e trabalho para o seu município. Seria isso, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muita saúde 

e paz para todos seus amigos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. A senhora Presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao 1º Secretário para fazer uso da palavra. VEREADORA IONARA DE FÁTIMA 

NASCIMENTO FERREIRA (PROGRESSISTAS): A vereadora fica com 06 (seis) minutos, pois o 

vereador Antonio Jardim lhe cedeu 01 (um) minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta a 

Mesa Diretora, colega vereadora, colegas vereadores, funcionários desta Casa, público que os 

prestigia essa noite com sua visita, o prefeito e demais ouvintes da 87.9. Começa parabenizando, 

como os colegas já parabenizaram, a comunidade do assentamento Nova Esperança, pela bela festa, 

parabéns aos organizadores, e mais feliz fica em ver a felicidade daquela comunidade, onde todos 

estavam os agradecendo, felizes pelas duas obras que foram concluídas e entregues àquela 

comunidade, que são merecedores, onde foi em várias festas lá, e tem certeza que vários foram, e 

foram bem acolhidos, mas, agora com um espaço mais amplo, tem certeza que aquela comunidade 

irá fazer vários eventos naquele pavilhão. Cita também o Posto de Saúde, o qual deixa bem claro que 

irá ajudar muito, até o nosso Posto aqui, citando o colega vereador Henrique, pois ali irá ser atendida 

toda a vizinhança que puder ir lá naquele Posto, vai ter uma escala, no momento, mas tem certeza 

que no momento, futuramente, terá vários dias da semana, o atendimento lá. Parabeniza ao casal, 

Raquel e Joceandro, pelo casamento, ótima festa, estava maravilhoso, parabeniza a toda a família 

deles. Fica muito agradecida em poder compartilhar com eles desse momento. Agradece a Silvane e 

a doutora Ariagne, pelo mimo, e dizer à Silvane e a todos os funcionários dessa Casa, agradecer pelo 

trabalho e profissionais que são, sempre fazendo além da alçada de vocês, às vezes, cita sua pessoa 

e, de repente os colegas, “se aproveitam” da boa vontade, e deseja um Feliz Natal para vocês e à 

família toda. Ao colega Adair, sobre a limpeza, diz ter certeza que o nosso funcionário está sempre 

procurando fazer a limpeza, só que ao lado ali é responsabilidade da Prefeitura e tem certeza que o 

Tiago irá providenciar essa limpeza desse pátio. Parabeniza ao Tiago, pois, esses dias, não era nem 

uma hora da tarde e o mesmo estava com a sua equipe, em frente ao Clube, no bairro Santo Antonio, 
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“com aquele sol”, passou até com uma pessoa, a qual comentou “olha, esse pessoal ali trabalhando”, 

e não era nem uma hora da tarde ainda e já estavam ali fazendo limpeza e roçada, então, parabéns  a 

ele e sua equipe. Cita que já colocou Indicação aqui na Casa, para ser feito uma limpeza geral na 

cidade, com todas as secretarias, onde já foi feito uma vez e deu certo, dizendo que, às vezes, a 

equipe é pouca e o Município é grande em extensão. Sobre a questão de estar de máscara hoje, está 

com um pouco de constipação gripal, não está com febre e nem dor de garganta, mas, pela 

segurança de todos, preferiu usar a máscara. Sobre a festa de Natal amanhã, convida a toda a 

comunidade em geral, citando o prefeito, e dizer que todos estarão lá para receber toda a comunidade 

e poder prestigiar aquela festa, terão várias brincadeiras, chegada do Papai Noel, lanches em geral. 

Aproveita para deixar uma mensagem para todos, agradecendo e dizendo ao Tiago, que se faz 

presente, ter feito um bom trabalho, dado continuidade ao trabalho dele aqui, pois, como disse o 

colega “são soldados do partido”, o colega teve que assumir a prefeitura, ela aqui. Pede desculpas 

aos colegas por, de repente, alguma coisa, algumas divergências existem, mas o respeito em primeiro 

lugar. Seus sinceros agradecimentos aos colegas vereadores, funcionários dessa Casa, pelo apoio 

dispensado no decorrer desse ano e deseja que nesse Ano Novo, possamos continuar juntos e, cada 

vez mais, fortalecidos no propósito da realização de novas e importantes conquistas no Poder 

Legislativo e Executivo, e que a amizade e o respeito continuem sendo a base do trabalho, para que 

possam garantir o desenvolvimento de novos planos e projetos para um Capão do Cipó cada vez 

melhor de se viver. Deseja um Feliz Natal a todos e um 2023 de realizações e saúde para todos nós. 

Diz que esse ano teve a obra do pavilhão do Carovi, que ficou muito boa, foram entregues essas duas 

obras agora, apesar do momento que estamos vivendo, dessa cassação em geral, foi dada 

continuidade aos trabalhos, o colega Tiago deu a conclusão da quadra de areia na Praça, a cobertura 

da pracinha, o “Eu amo Capão do Cipó”, tudo está ficando bonito em nossa cidade, o que falta é união 

e respeito. Pede que se respeitem, pois virá uma política, uma eleição “pela frente”, mas o que pede é 

muito respeito e trabalho, pois o povo merece que se deem respeito. Deseja uma boa semana a todos 

e um ano de 2023, como já desejou, com muitas conquistas e vitórias. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. A senhora Presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador fica com 04 (quatro) minutos, pois cedeu 01 (um) minuto de seu 

tempo regimental ao vereador Adair Cardoso. Cumprimenta a senhora presidente, colegas 

vereadores, vereadoras, comunidade que os honra com suas presenças, especial o prefeito Tiago 

Tisott, em nome dele cumprimenta toda a comunidade, também a Cipoense FM, representante do 

Folha e demais que aqui estão. Começa parabenizando a Argentina, pela conquista do tricampeonato, 

não tem nenhum argentino aqui, mas, se todos fossemos “um pouquinho do Messi, acredita que tudo 

seria diferente, “acreditar e fazer acontecer, que a trajetória pode ter percalços, mas a persistência 

sempre muda tudo”, frase dele, então que se coloque isso na nossa mente, um pouquinho, que tudo 

muda. Cita sobre a grande festa amanhã, como sempre foi em todas as festas em Capão do Cipó, 

festa de Natal, e que saibamos usufruir dessa festa, já que vai até as vinte e três e trinta horas, 

sabendo que também  tem a feira do produtor na festa, com agroindústrias, os pequenos produtores 

vendendo seus produtos e que se incentive comprando seus produtos e animar essa festa, ajudando 

eles, comprando os produtos. Cita sobre a festa do bairro Santo Antônio, que é a nossa Missa, 



 0487 

citando o Tiago, ao qual agradece pela limpeza que está sendo realizada lá, quinta-feira, às vinte e 

trinta, onde convida a toda a comunidade para a Missa Campal, em frente à antiga torre, muito linda 

nossa Missa de Natal, onde todos estão convidados, toda a comunidade se faça presente na Missa de 

Natal. Cita que a Roseli, da Sepé, pediu, encarecidamente, citando o prefeito, pois o material está lá, 

mas não tem como ela fazer e pagar um pedreiro para fazer a reforma da casa dela, pode até 

estragar os materiais se não for feito ou “amparado” pela Prefeitura Municipal. Fica feliz, e o pessoal 

ali, a dona Zilda Machado e o seu Lauro, estão contentes, pois a água está próxima, não chegou 

ainda, tem uma vazão boa, mas não chegou à casa, então que mande o pessoal do DEMAC dar mais 

uma “forçadinha” lá, que logo estará na sua casa, mas eles estão contentes, pois já está próxima. 

Falando em eleição, sempre dizia que agora estavam “unidos com seu Osvaldo”, tinham feito essa 

coligação, que hoje já “romperam”, mas que a próxima eleição seria todos candidatos novos, e é o 

que irá acontecer, está vendo que serão todos candidatos diferentes, jovens, novos, e o povo é quem 

vai decidir, com certeza. Com certeza diz que o PDT, MDB e outros partidos estão “se alinhando” para 

formar, novamente, de repente, a antiga UDP, e, de sua parte e de parte do PDT, certamente “não 

haverá guerra”, haverá pacificação, querem paz na eleição, pois “isso não leva a nada” e temos que 

fazer uma eleição ordeira e mostrar que quem tem que ganhar é povo e seguir administrando para o 

bem da comunidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA 

ZAMBONI (MDB): Boa noite a todos os colegas vereadores, vereadora, funcionários, público presente 

nessa Casa, ainda bem que hoje com “a Casa cheia”, muito tempo, na pandemia, vinha só eles, hoje, 

graças a Deus, já podem ter público nessa Casa. Saúda também a população cipoense, que 

acompanhará logo mais essa sessão, pela rádio Cipoense FM. No dia de hoje fez uma Indicação para 

o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, para que estude a possibilidade de 

ser feito um Calendário Municipal de Eventos, e que tenha ampla divulgação, pois quando uma 

comunidade, uma escola ou uma entidade, for fazer um evento, que tenha que marcar nesse 

calendário municipal, para não acontecer de “bater” as datas, pois, muitas vezes, passamos vários 

finais de semana “sem ter aonde ir” e, às vezes, são todos num só, e “um tira o público do outro”. Cita 

a belíssima festa da comunidade do Nova Esperança, a inauguração do Posto de Saúde, que foi, há 

muito tempo, aqui chamado de “elefante branco”, agora, tantos anos depois, está “saindo do papel”. 

Pede que consigam selecionar melhor essas empresas, se sabe que é difícil, pois é uma coisa bem 

burocrática, mas a questão é que não pode se levar tantos anos, pois se vê a situação que está o 

prédio hoje, foi inaugurado, mas se sabe que tem bastante coisas para se arrumar, também, devido 

levar tanto tempo para ser inaugurado e ser terminada a obra, de parar com uma empresa e ter que 

pegar outra “e assim vai”, todo mundo sabe os percalços que teve a obra, enquanto isso é a 

comunidade que não pode se beneficiar desse serviço. Solicita o conserto de uma parada de ônibus, 

no assentamento Nova Esperança, na propriedade da Ângela Silva, que a mesma pede há anos essa 

parada de ônibus, agora colocaram, mas colocaram já quebrada, e onde chove, molha tudo. Pede que 

sejam feitos esses reparos, nessa parada de ônibus, pois a pessoa “sonha há anos com a parada de 

ônibus”, chega e dia de chuva alaga. Solicitou e volta solicitar e, pelo que conversou com o 

coordenador, depois das limpezas aqui no município, vai ser feita a limpeza lá no assentamento Santa 

Rita, pois teve um encontro do Clube de Mães, as mulheres tiveram que pegar enxada para tirar as 
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macegas da frente, pois estava muito alto o mato, para poder entrar. Relembrando, pois havia 

esquecido a festa do Nova Esperança, parabenizando toda a direção e o Clube de Mães, que 

trabalharam na festa. Cita que o Clube de Mães sempre tem um prêmio melhor, anual, e esse ano 

decidiram ter cadeiras, doaram o prêmio, que foi uma cadeira, já para ficar para o salão. Cita que são 

vinte e cinco mulheres, então vinte e cinco cadeiras. Já pediu e já conversou, sabe que não é um 

dever da Prefeitura, tem que ser ciente disso, mas temos vários terrenos com o mato bem alto, 

inclusive já foram alguns animais peçonhentos, nas casas desses vizinhos desses terrenos. Já 

mostrou onde era e acredita que logo, logo estará resolvida essa situação. Pede que sejam tomadas 

providências a respeito da água na rua, que deságua no asfalto, nos terrenos da Rua Alexandre 

Garcia de Brum e Francisco Ferraz de Barcelos, toda a água quem do asfalto deságua nesses 

terrenos, dificultando a vida dos moradores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ADAIR FRACARO CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Agradece a dona Silvane e a Doutora 

Ariagne pelo “mimo” e diz que fica muito agradecido. Grande festa amanhã, citando o prefeito Tiago, 

uma das maiores bandas do Rio Grande do Sul estará se apresentando em Capão do Cipó, várias 

lotações de outros municípios, a Prefeitura, com o quadro de funcionários, se organizou e está 

preparada para receber não só os munícipes, mas como quem vier visitar amanhã. Cita seu colega 

Antônio, diz que lembra quando o seu colega estava fora desta Casa e uma vez se encontraram na 

Prefeitura, e que o seu colega falava muito mal da Administração, sendo que mandou áudio falando 

do transporte escolar daquela comunidade, denunciando e depois que lhe deram essa “tetinha” o 

senhor é um “soldado que está entrincheirado” e peleia noite e dia né”? Não sabe se é por interesse 

próprio do seu colega, ou mudou de ideia, mas alguma coisa mudou neste tempo, referindo ao seu 

colega. E, quanto ao seu colega Diego, fala uma coisa a ele, dizendo que nunca falou do seu caráter 

e sim da sua competência, e que caráter não tem nenhum, pois quando o seu colega tratou com o 

PDT, que dois anos a Câmara era do PDT e duas PP, o mesmo “roeu a corda”, então diz que o seu 

colega não pode ter caráter, e isso o mesmo não pode ter nenhum, pois não acredita que o “cara volte 

atrás na palavra” em uma reunião onde estavam os presidentes de partido, todos os vereadores, ou 

não sabe se o colega vê a política assim, “que hoje pode falar uma coisa, e amanhã pode falar outra”, 

se isso é normal, não sabe que “rumo” vai tomar a humanidade. Deseja um Feliz Natal a todos e um 

Próspero 2023. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO, Líder 

de Partido, (PDT): Agradece os “presentinhos” recebidos da Doutora e da Silvane. Deseja um Feliz 

Natal a toda comunidade cipoense, especial aos que estão presentes, e um Feliz Ano Novo com 

muita saúde e prosperidade. A festa do Assentamento, a todos os envolvidos o seu parabéns, diz que 

não pode ficar muito tempo porque tinha compromisso. E, como diz o seu colega Adair, a comunidade 

tem que saber, pois sabe e estão falando por aí sobre o rompimento da coligação do seu partido com 

o PP, cita o presidente Leandro, que não foi com os mesmos que proporcionaram fazer a coligação, 

isso que o deixa indignado, pois uns fizeram a coligação e outros “esparramaram o ninho”, inclusive 

Diego Nascimento, mas diz que não dá para entender, porque se tem o presidente do partido, se tem 

prefeito, que muito o chamou no gabinete, e o presidente que ia à sua casa para tentar formar a 

coligação, isso que não entende, então queriam desmanchar a coligação mesmo, “ficaram por trás”, 

porque se quisessem continuar a coligação teriam tomado providência, e realmente teriam tido 
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postura, mas o que deu para ver foi que, hoje romperam a coligação e “estamos fora”, como disse o 

seu colega Adair, “aquilo que trataram não cumpriram”, e diz que, como partido, têm que honrar o seu 

partido e o eleitores, diretório e filiados. Deixa o seu muito obrigado, um bom final de ano a todos os 

seus colegas, e que o novo presidente da Casa e prefeito, faça um bom trabalho. Agradece e devolve 

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

respeito das eleições da Mesa e das novas eleições do dia cinco de março, queria dizer que 

primeiramente todos têm que trabalhar pela paz, é isso que o município merece, é isso que a 

comunidade espera dos políticos, se respeitarem uns aos outros, deixarem a rivalidade de lado e 

pensar no bem maior, que é o município. Também gostaria de convidar todas as famílias cipoenses 

para trazer a sua cadeira e participar desse momento de paz e fé com a Missa de Natal, às vinte 

horas, e irá ser ao ar livre, na frente da antiga torre da Igreja. Gostaria de desejar um abençoado 

Natal, um Ano Novo repleto de paz, amor, saúde e alegria. E agradece pela confiança, pela parceria e 

o apoio durante este ano, e que podem contar com a mesma. Gostaria de agradecer aos funcionários 

da Casa que são sempre prestativos e os ajudando, todos os funcionários. Uma boa noite a todos e 

até ano que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO, Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: Ao Prefeito Tiago, juntamente com o ex-

secretário e colega Henrique, pela inauguração do Posto de Saúde da comunidade do Nova 

Esperança, parabeniza. E ao Prefeito Osvaldo Froner também, que deu continuidade e iniciou o 

trabalho naquela comunidade. Falam muito, o PDT e os seu colegas, “do casamento que não deu 

certo”, da coligação, mas quando viu que o “rumo” da coligação não estava dando certo, até o seu 

colega Jairo comentou aqui nesta Casa, que tinham colocado doze candidatos pelo PDT, para ajudar 

na coligação PDT, PT e PP, não deram nenhuma oportunidade do PDT, que foram candidatos para 

ajudar na coligação a trabalhar, no partido de seus colegas Jairo e Adair, chegou no momento que se 

cobrava dos secretários do PDT que não “andavam” e nada era feito, queriam trazer gente que não 

apoiou o PP, o PDT e o PT, para trabalham junto, se nem sequer trabalharam um dia para “puxar” 

voto na coligação, porque não queriam dar oportunidade para o pessoal que trabalhou, que colocaram 

candidato para concorrer a eleição junto com o PP, e agora quer dizer que “a „descoligação‟ foi por 

causa de Diego Nascimento”, bem pelo contrário, não deram oportunidade ao pessoal do PDT para  

assumir e “tocar” o município junto com a coligação, e as coisas que não dão certo, não concorda e é 

contra, por isso que continua indo no “rumo” certo, “se querem seguir com o mesmo, siga, se não 

querem vão para outro lado”, porque no PP, as pessoas que trabalham são de honestidade e, 

principalmente, são pessoas que trabalham e batalham em busca do bem da comunidade e não para 

beneficiar a si próprio, como se estava vendo o que estava acontecendo no PDT. Seu muito obrigado 

e uma boa noite a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR 

RODRIGUES BRUM, Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: Voltando a esta tribuna, queria 

agradecer a todos os funcionários desta Casa, que estiveram trabalhando este ano junto, agradece a 

todos os colegas vereadores, agradece também pelo “mimo” que recebeu da dona Silvane e da 

jurídica da Casa. E deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado por Deus. Mas, hoje “os 

ânimos parece que estão um pouco alterados”, não sabe se é porque foram vistos o povo presente e 

aproveitaram a oportunidade para “aquecer os ânimos”. Já disse aqui nesta tribuna e volta a dizer que 
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quem “desmanchou a coligação”, não foi PP e nem PDT, a coligação terminou no dia em que foi 

cassado o mandato do prefeito Osvaldo Froner e do vice Anselmo Cardoso, a coligação era até o fim 

do mandato entre os dois que formaram a coligação, no momento em que foi cassado, passou a 

Câmara administrar a Prefeitura Municipal, e como a Câmara era administrada pelo PP, então o PP 

“tomou as rédeas” do município de Capão do Cipó, e a coligação terminou por aí, e no momento em 

vez de “sentar” e se reunirem e os chamarem, para um acordo e um acerto, não, foi lido nesta Casa, 

pelo seu colega Jairo, que disse que se daquele momento em diante não fosse cumprido todos os 

cargos a coligação estava terminada, foi dito aqui nesta tribuna e está gravado na Câmara de 

Vereadores de Capão do Cipó. Então, a coligação não terminou pelo partido Progressistas, a 

população tem que ficar ciente, porque o momento que terminou o mandato lá na Prefeitura, terminou 

a coligação. Era o que tinha para dizer, seu muito obrigado. Um Feliz Ano Novo e até ano que vem. 

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

Partido, MDB: Bem voltando então, diz que não poderia deixar de falar e cumprimentar os seus 

familiares que vieram lhe assistir no dia de hoje, Claudio Irion, do Folha, e demais presentes que não 

havia citado, sintam-se cumprimentados. Agradece também a Ariagne e a Silvane pelas lembranças, 

servidoras que julga exemplares e, em nome delas, agradece também a todos os outros servidores e 

estagiários aqui desta Casa. Já está a dois anos de mandato que se encerram, e a Câmara, a partir 

de amanhã, entra em recesso, mas durante este período continua à disposição se algum munícipe ou 

cidadão precisar de alguma coisa, só buscar o contato até o mesmo que, sem dúvida, vai tentar 

ajudar da melhor forma possível. Quanto aos assuntos que vinham sendo tratados aqui, de forma 

“enérgica”, não cabe ao mesmo, pois a coligação era de seus colegas, mas espera que ano que vem 

consigam e consigamos manter melhor diálogo e convivência aqui dentro desta Casa. E deseja a 

todos um excelente Natal, um excelente Ano Novo e “um até breve”, até ano que vem. Seu boa noite 

e Feliz 2023. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM, Líder 

de Governo: Quer voltar aqui nesta tribuna, lamentar e perguntar ao seu colega Adair, se o transporte 

escolar lá do Entre Rios é seu? Sabe que é de um grande amigo seu, o Giovani, e que o seu colega o 

mostre aonde é que tem. O vereador Adair mostra o telefone fazendo sinal. O vereador Antonio 

volta a falar e pergunta: “é seu?” Diz que não estava sabendo, e que o seu colega pergunte para a 

secretária de Educação se algum dia o mesmo denunciou o transporte que é da sua comunidade, e 

sabe que o seu colega é “laranja” de muitos transportes, isso sim, e fala que não está aqui por “teta”, 

porque tem para sobreviver, e que sabe trabalhar na agricultura e sabe viver na agricultura, e que não 

está aqui por “teta”, e está aqui por motivo do seu partido, porque é o primeiro suplente, aí deve estar 

aqui, e aí depois vocês falam que “a coligação foi desmanchada, o partido Progressista que 

desmanchou”, “mas meu Deus do céu”, se eles mesmos diziam, e o seu colega Adair falava “que o 

secretário de Obras do município não dava mais”, o seu colega disse isso, “e agora o que vão fazer, 

gente”? “Por favor, de Deus”! Lamenta o seu grande amigo Adair, grande colaborador da sua 

entidade, mas veio aqui com “novos discursos”, e lamenta que o “pobre do PDT nunca pode colocar 

uma chapa na cabeça, sempre de arrasto sendo vice”. Questiona porque não colocam uma chapa 

com candidatos a prefeito, tem que ser sempre junto. Cita que a Administração poderá ser PMDB e o 

PDT continua “de atrás”, e aí não são os “ânimos que estão alterados, as conversas chegaram até 
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nós, as brigas chegaram até nós”. Diz que tem um grande carinho pelo Giovani, e diz que se dá muito 

bem com o Giovani Stiller, agora o seu colega vem dizer que o mesmo denunciou transporte escolar, 

se tem os seus sobrinhos que estudam, e muitas vezes “socorreu” o senhor Giovani, até mesmo 

pedindo para o Pedro Luis um trator para ir “puxar”, em época de estrada ruim, com chuva, muitas 

vezes emprestou “o seu carro velho ou a sua moto velha”, para qualquer um dos alunos “vá lá até o 

Pedro Luis que ele faz isso para nós”, e nunca mediu esforços de ir “puxar” o transporte escolar, hoje 

o seu colega vem aqui lhe “desafiar” que está aqui por uma “teta”. Não, e diz ao seu colega que “tem 

como viver”. Se não estiver aqui, deseja sucesso para cada um de vocês, um Feliz Natal e um 

abençoado 2023 a cada um de vocês, e um beijo no coração de todos vocês. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, passa a palavra ao 1º 

secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: 

INDICAÇÃO 024/2022, do vereador Ryan Cecchetto, para que o Poder Executivo Municipal, através 

da Secretaria de Obras, expanda, dentro das possibilidades, construa muros, ou melhor, cercamento 

e cruz mestre dentro do cemitério municipal e que sejam colocados quatro pontos de iluminação da 

nova quadra de areia com apontamento de foco para baixo, para que não ofusque a visão dos 

jogadores. CHAPA 01 PARA COMPOR A MESA DIRETORA 2023: Ver. Diego Santos do 

Nascimento, Presidente; Ver. Olmiro Clademir Rodrigues Brum, Vice-Presidente; Verª. Ionara de 

Fátima Nascimento Ferreira; 1ª Secretária e Ver. Luis Henrique do Nascimento Viana, 2º Secretário. 

CHAPA 01 PARA COMPOR A COMISSÃO REPRESENTATIVA 2023: Ver. Diego Santos do 

Nascimento, Presidente; Ver. Olmiro Clademir Rodrigues Brum, Vice-Presidente e Verª. Ionara de 

Fátima Nascimento Ferreira, 3º Membro. OFÍCIO 171/2022, do Poder Executivo, enviando Projetos de 

Leis 085/2022 e 086/2022. PROJETO DE LEI 085/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 

concessão de adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores detentores de cargo de 

provimento efetivo e aprova o laudo pericial das condições ambientais, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 086/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 

2022”. CHAPA 02 PARA COMPOR A MESA DIRETORA 2023: Ver. Adair Fracaro Cardoso, 

Presidente; Ver. Ryan Carlos Cecchetto, Vice-Presidente; Verª. Nariéle Pereira Zamboni, 1ª Secretária 

e Ver. Jairo de Lima Charão, 2º Secretário. CHAPA 02 PARA COMPOR A COMISSÃO 

REPRESENTATIVA 2023: Ver. Adair Fracaro Cardoso, Presidente; Verª. Nariéle Pereira Zamboni, 

Vice-Presidente e Ver. Ryan Carlos Cecchetto, 3º Membro. 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 085/2022 e 

086/2022, do Poder Executivo, devido ser a última Sessão Ordinária de 2022, sendo que ambas 

foram de voto favorável. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida aos 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 085/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 

concessão de adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores detentores de cargo de 

provimento efetivo e aprova o laudo pericial das condições ambientais, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 086/2022, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 
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orçamento do exercício de 2022”, aprovado por unanimidade. Após, a Senhora Vice-Presidente, no 

exercício de Presidente, informa que dará início a eleição da Mesa Diretora 2023 e pede ao 1º 

secretário que leia para os colegas e presentes como será efetuada a votação, e convida o vereador 

Ryan Carlos Cecchetto para secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, que é 

aberta. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, informa que foram inscritas 

02(duas) chapas, que ficaram assim denominadas e constituídas, por ordem de protocolo: CHAPA 1: 

Presidente: vereador Diego Santos do Nascimento, Vice-Presidente: vereador Olmiro Clademir 

Rodrigues Brum, 1ª Secretária: vereadora Ionara de Fátima Nascimento Ferreira e 2º Secretário: 

vereador Luis Henrique do Nascimento Viana; CHAPA 2: Presidente: vereador Adair Fracaro Cardoso, 

Vice-Presidente: vereador Ryan Carlos Cecchetto, 1ª Secretária: vereadora Nariéle Pereira Zamboni e 

2º Secretário: vereador Jairo de Lima Charão. Após o secretário designado inicia a chamada nominal, 

em ordem alfabética, para a votação. Após a contagem dos votos, pelo secretário designado, a 

CHAPA 1 obteve 05 (cinco) votos a favor e a CHAPA 2 obteve 04 (quatro) votos a favor, ficando eleita 

para a Mesa Diretora de 2023 a CHAPA 1. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de 

Presidente, informa que ficam automaticamente empossados em 1º de janeiro de 2023 os integrantes 

da CHAPA 1, eleitos nessa sessão. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, 

pede aos presentes uma salva de palmas aos eleitos. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício 

de Presidente, passa para a votação da Comissão Representativa para o recesso de 2023. Após, a 

Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida o vereador Ryan Carlos Cecchetto para 

secretariar a chamada nominal dos vereadores para a votação, e pede para o 1º secretário ler aos 

colegas e presentes como será efetuada a votação. Após, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de 

Presidente, informa que foram inscritas 02(duas) chapas, que ficaram assim denominadas e 

constituídas, por ordem de protocolo: CHAPA 01: Presidente: vereador Diego Santos do Nascimento, 

vice-presidente: vereador Olmiro Clademir Rodrigues Brum e 3° Membro: vereadora Ionara de Fátima 

Nascimento Ferreira; CHAPA 02: Presidente: vereador Adair Fracaro Cardoso, vice-presidente: 

vereadora Nariéle Pereira Zamboni e 3° Membro: vereador Ryan Carlos Cecchetto. Após, a Senhora 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente, informa que devido ao presidente ter de compor a 

Comissão Representativa, somente a Chapa 1 irá para votação. Após o secretário designado inicia a 

chamada nominal, em ordem alfabética, para a votação, que é secreta. Após o secretário designado, 

juntamente com o vereador Diego Nascimento, fazem a contagem dos votos, sendo que a CHAPA 1 

obteve 07 (sete) votos a favor e 02 (dois) votos contra, ficando eleita para a Comissão Representativa 

do recesso de 2023. Após todos rezam a oração do Pai Nosso. Verificando não haver mais nada a 

tratar, a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, declara encerrados os trabalhos da 

presente Sessão, aprovada a ata da sessão de hoje e informa que a Sessão Legislativa do ano de 

2022 se encerra em 31/12/2022 e os trabalhos legislativos ordinários retornam em 07/02/2023. Nada 

mais havendo a constar lavro a presente Ata que será devidamente assinada pelo senhor Presidente, 

o 1º Secretário da Mesa e os vereadores eleitos para a Mesa Diretora 2023. Capão do Cipó, 20 de 

dezembro de 2022. 
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