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ATA N° 03 / 2023 (Ordinária) 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2023, 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 2023. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Vice-Presidente, no exercício de Presidente, declara aberta a sessão: “Sob a 

Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após, Vice-Presidente, no exercício de Presidente, 

passa a palavra à 1ª Secretária para que proceda a leitura da ata 02/2023, da Sessão Ordinária do dia 

14/02/2023, que foi aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Vice-Presidente, no exercício de 

Presidente comunica que, em reunião da Comissão de Ética, no dia vinte e dois de fevereiro, 

convocada pelo presidente, vereador Luis Henrique Viana, e com a concordância do presidente da 

Câmara, ficou decidido que o vereador Adair Cardoso terá 05 (cinco) no início da sessão, motivo não 

ter tido feito uso do seu tempo na sessão ordinária do dia quatorze de fevereiro. VEREADOR ADAIR 

FRACARO CARDOSO (PDT), tempo de 05 (cinco) minutos, os quais não pode fazer uso na 

sessão do dia 14/02/2023: Cumprimenta o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras 

vereadoras, funcionários desta Casa, Cipoense FM, e os munícipes que mais uma vez se fazem 

presentes. Está muito feliz que mais uma vez esta Casa cheia, com a participação dos munícipes, 

muito engrandece os trabalhos, senhor Anauri e sua família, seu colega Douglas, Eduardo, Davi, 

Bruna, dona Cida e Joceli, Lair, seu padrinho Vilson, Gustavo, Daiane, Andrei, Anselmo seu irmão, 

Cassio, Daniel, Alan, dona Meri, dona Cristina, Eliane, Eduarda, dona Elizete, Gabriel, Fernanda, 

dona Meri e a outra mocinha que não lembra o nome. Começa citando seu colega “Miro”e quanto ao 

incidente da última sessão, o senhor lhe procurou, conversaram e entraram num acordo, tudo 

resolvido, o senhor se disponibilizou, no dia de hoje, que fizesse o uso dos cinco minutos, o qual não 

pode fazer na última sessão, e não vai entrar no mérito dos fatos acontecidos, mas, fato superado e 

“vamos erguer a cabeça”. Sabe que Capão do Cipó passa por um momento que é bastante 

complicado, vivemos as vésperas de uma eleição municipal, diz e afirma que é uma das eleições mais 

bonita do Brasil, até agora nenhum incidente, nenhum fato grave aconteceu, de ambos os lados, uma 

disputa de ideias, onde seu lado, a “UPD”, tanto o lado de seus adversários, estão para discutir ideias. 

Deixa claro que não anda nas casas falando mal de ninguém, vai para levar propostas e discutir o 

futuro de Capão do Cipó, desenvolver essa cidade, trazer novos projetos, cidade essa que sempre diz 

que o Município é maravilhoso, com muitas coisas boas, mas tem que melhorar em vários setores, na 

geração de emprego Capão do Cipó, hoje, não oferece uma oportunidade de emprego para os jovens, 

conforme o último senso do IBGE, realizado ano passado, de 2017 até 2022 perdemos seiscentos e 

quarenta cipoenses que deixaram de morar em Capão do Cipó, dado esse que os entristece muito, 

jovens foram em busca de emprego em outras cidades, precisam “tirar do papel”, imediatamente, o 

tão falado distrito industrial, não podem falar em atrair empresas e indústrias para Capão do Cipó, se 

pelo mínimo não for disponibilizado um espaço para que elas aqui se instalem, tem os serviços, nas 
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propriedades rurais, que vem enfrentando muita dificuldade com essa estiagem, que emprega mais de 

cinquenta por cento de toda a mão de obra do Município e que está bastante comprometida devido à 

falta de recurso dos produtores rurais, também tem aquele emprego temporário, nas unidades de 

recebimento de grãos, que também está comprometido, aqueles dois ou três meses, praticamente, 

onde empregava entre oitenta e cem cipoenses, não vai ter praticamente nada esse ano. Então, 

precisam desenvolver o Município, gerar emprego, para que os munícipes possam se manter em 

Capão do Cipó e não deixar aqui, partindo para outras cidades. Coloca aqui que de sua parte quer 

uma disputa eleitoral limpa, dentro da normalidade, para que os cipoenses ganhem com isso, que o 

dia seis de março são todos os amigos e vão continuar vivendo todos na cidade. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.   Após, o Senhor Vice-Presidente, no exercício de Presidente, chama os 

vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADORA 

IONARA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA (PROGRESSISTAS): A vereadora cedeu 03 (três) 

minutos ao vereador Luis Henrique do Nascimento Viana e não fez uso de seu tempo 

regimental restante.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Atestado médico. 

VEREADOR LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO VIANA (PROGRESSISTAS): O vereador fica 

com 0 8 (oito) minutos, pois a vereadora Ionara Ferreira lhe cedeu 3 (três) minutos de seu 

tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta Casa, 

público que se faz presente, onde orgulha muita com a presença de bastante gente, e gostaria de 

contar com o público, sempre, diz aos colegas vereadores, não só em vésperas de eleições, mas sim 

em todas as sessões, estão o ano todo trabalhando, em prol da comunidade cipoense, e estão por 

causa dos votos de todos, porque concederam essa honra de serem representantes, e serem 

vereadores. Diz ao colega Adair que não esperava menos de sua postura, o conhece há quinze anos, 

trabalharam juntos em vários setores da Administração Pública, sabe do seu caráter e de sua 

responsabilidade, como funcionário público, e sabe dessa eleição que está acontecendo, que não é o 

jogo político dos candidatos e sim de alguns cabos eleitorais que não têm respeito pela comunidade, e 

não sabem como agir, porque nunca trabalharam numa política, e não são que nem eles, que já estão 

“curtidos” diz aos colegas,  de política,  e sabem respeitar a comunidade, vários desses cabos 

eleitorais que falam besteira hoje na rua, já ocuparam cargos públicos, e se já ocuparam cargos 

públicos porque não fizeram o serviço que diz que está sendo mal feito?, porque não usaram da 

“caneta”, quando têm na mão, a qual já teve a honra de participar dos governos de Capão do Cipó, 

nesses últimos quinze anos, e graças a Deus não é melhor que ninguém, é um ser humano com erros 

e acertos, mas tem a grata satisfação de dizer que pelo órgão que passou deixou boas lembranças, 

pelo órgão que passou, citando o colega Adair, que não é diferente de você, não é diferente do 

candidato do seu partido, que também tem o seus valores, mesmo não tendo ocupado cargo público 

dentro de Capão do Cipó, que é o senhor Leandro e sua colega Ionara, e o seu vice, seu Elso, têm o 

seu legado no Capão do Cipó, então esses têm que ser respeitados, mas respeitados por uns cabos 

eleitorais, que até secretários já foram de suas gestões, e todos que estão envolvidos, hoje, na 

política cipoense, que não faz política, mas faz “politicagem”, que é ridículo, que não tem moral, que 

não tem respeito pelo voto que recebeu, que não tem respeito pelo cargo que ocupou, quando teve 

oportunidade, a essas pessoas “pensa antes de agir, façam a coisa certa, busque o voto”, porque 
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quem vai decidir a eleição, no dia cinco, agora domingo, é a comunidade, não é meia dúzia de 

“baderna” que vai dizer quem será o novo prefeito, e que o novo prefeito, que for eleito dia cinco, 

assuma esses compromissos, seu Adair, que está sendo falado a muito tempo, emprego, pois tem 

dois filhos que tiveram que ir pra Santiago, melhorar em muitas áreas que não acontece, “tirar os 

projetos dos papeis”, mas todas essas pessoas que criticam a atual Administração, e as outras 

administrações que já passaram, também passaram e foram administradores, foram coordenadores, 

uns foram secretários, outros já foram prefeitos, vice-prefeitos, mas, hoje, porque estão em uma 

“guerra política”, que não tem o porquê de ser uma “guerra política”, tem que acontecer como o 

senhor falou, uma “guerra de ideias”, quem vai ter a ideia, vai fazer o projeto, e não vai deixar o 

projeto “engavetado”, vai fazer com que esse projeto venha, para o engrandecimento de Capão do 

Cipó. Cita que hoje o foco nas redes sociais é a fofoca dos médicos, Mais Médicos, porque se o Adair 

ganhar ou se o outro ganhar fica, se o Adair ganhar sai,  “só um pouquinho pessoal”,  ouviram dos 

médicos, o Mais Médicos é um programa de Governo Federal, e o médico que está no Mais Médicos, 

ele vai embora a hora que ele quiser,  ele não é obrigado a ficar no Município, se, por um acaso, 

houver a vitória da oposição, aonde o médico não quiser ficar, e seja qual for o médico, e jamais nesta 

tribuna, nunca, nunca usou dessa tribuna para falar nomes das pessoas,  porque acha ridículo um 

vereador vir aqui e nominar as pessoas, por que se tem que resolver um problema, resolve “lá fora”  

com a pessoa, conversando e não brigando, então, se o médico decidir que tem que ir embora, é uma 

decisão dele, é um programa de governo, um programa que começa e que termina, e o Mais Médicos 

termina agora no meio do ano,  se houver essa história de o médico ir embora no meio do ano, não 

vai ser o Adair que se elegeu, não vai ser o Leandro que se elegeu, que é culpado do médico, dos 

dois médicos, que são do Mais Médicos, decidir embora. Então, vão fazer assim, faltam quatro dias, é 

isto né “gurizada?”, vamos continuar trabalhando, cada cabo eleitoral “puxando” para seu candidato, 

cada cabo eleitoral trabalhando, mas honesto, sem fofoca, sem “politicagem”, sem mentiras, sem 

inventar história, porque Capão do Cipó é muito maior do que essas histórias inventadas, história se lê 

em quadrinhos para fazer nosso filho ou filha dormir, história se houve dos antigos que contam 

história do passado, quando a gente ainda não estava aqui nessa Terra, história que até os assustam, 

mas a política de Capão do Cipó, às vezes, assusta, assusta pelo desrespeito de algumas pessoas, e 

repete, de alguns que são minoria, que não representam a grandiosidade que é a nossa comunidade, 

a grandiosidade que é o povo cipoense, porque se trabalha no foco do povo cipoense, trabalham pelo 

povo cipoense, e esta Casa, independente de discussão política, a partir do dia seis, e continua hoje, 

com todo respeito à comunidade, trabalhando por vocês, pela comunidade cipoense, o que têm que 

entender nesta Casa é que é um órgão independente do governo administrativo lá da Administração 

Municipal, estão para trabalhar juntos, mas não são obrigados a “cabrestiar” o que o prefeito está lá e 

manda fazer, têm decisão própria, leis próprias, que são regidos por eles, e isto sempre fizeram, 

todos, os noves que estão nesta Casa, eles divergem ideias, não brigam pessoas, e não é isso que 

tem que acontecer. Então, deseja a todos, para finalizar a situação política, depois vem no seu tempo 

de governo, uma excelente eleição, e aquele “cara”, que são dois que estão disputando a cadeira de 

prefeito, por um ano e meio, porque outubro do ano que vem “vão estar de novo na estrada”, 

trabalhando uma nova eleição,  tudo isso que aconteceu seja um aprendizado para  unir forças, unir  
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união, no desenvolvimento de Capão do Cipó, não pelo brio da ganância de poder. Seu muito 

obrigado e volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA 

NARIÉLE PEREIRA ZAMBONI (MDB): Boa noite a todos os colegas vereadores, vereadora, 

funcionários, e público presente nesta Casa. Diz ser muito bom que a Casa está cheia, muito tempo, 

durante a pandemia, trabalharam sem ninguém aqui, nenhuma pessoa, hoje, graças a Deus, a 

pandemia está controlada e podem ter esse público tão bonito aqui na Casa para acompanhar os 

trabalhos. Diante do cenário das perdas impostas pela estiagem que assola o nosso Estado e o nosso 

Município, solicita a prorrogação para o pagamento do IPTU. Cita que dia vinte e três, deste mês, teve 

um evento, em Hulha Negra, que envolveu todos os municípios, Governo Federal e Estadual, com os 

prefeitos de todo o Estado, ministros do Governo Federal e Estadual, para discutir o enfrentamento à 

estiagem que atinge o nosso Estado, ocasionando muitas perdas na agricultura e na pecuária 

também. Cita que um evento tão importante e nosso Município não teve representação, ninguém 

participou, e, já diz o ditado: “quem não é visto, não é lembrado”. Diz sabermos que foi decretada 

situação de emergência, mas, precisamos participar juntos desses debates, pois veio uma comitiva 

com o ministro do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento, da 

Assistência Social, do Combate à Fome, também o secretário da Comunicação Social da Presidência 

da República, além da presidência da CONAB, assim como outros representantes estaduais, federais, 

regionais, e nessa oportunidade foram declaradas medidas do Governo Federal e Estadual, para esse 

enfrentamento da estiagem e, durante essa cerimônia, com todos esses municípios e essas 

representações, foram sugeridas medidas que podem ser direcionadas aos pequenos, aos médios e 

grandes produtores, como a declaração do PRONAF, da DAP a sua prorrogação, também a 

construção de açudes e estações de tratamento de água, e o governador do Estado, Eduardo Leitte, 

anunciou a prorrogação da DAP, por mais um ano, e o ministro de Desenvolvimento Agrário e da 

Agricultura Familiar, também citou alguns recursos, como uma segunda parcela do crédito de 

instalação, para dez mil famílias assentadas, aqui temos muitos assentamentos, no valor de cinquenta 

milhões, sendo destinado cinco mil para cada família, bem como demais microcréditos para 

agricultores, no valor de duzentos e cinquenta milhões. Cita que se sabe que, na realidade, pelos 

outros anos, já viemos de, praticamente, dois anos de estiagem, que até chegar aqui, para os nossos 

produtores, “a coisa custa andar” e querem mais medidas nessa área, pois acha, não por hoje ser 

oposição, mas perguntou, mandou mensagem para a chefe de gabinete, para ter certeza que, 

realmente, não teve nenhuma representação do nosso Município, para não cometer aqui nenhuma 

injustiça e, realmente, não teve, e agora, no dia vinte, a sua bancada estará lá em Porto Alegre, 

pedindo mais medidas, já com audiência com o pessoal do Estado, para buscar novas alternativas 

para o nosso Município. Agradece e volta no seu tempo de liderança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. O senhor vice-presidente, no exercício de presidente, passa os trabalhos da Mesa à 1ª 

secretária para fazer uso da palavra. VEREADOR OLMIRO CLADEMIR RODRIGUES BRUM 

(PROGRESSISTAS): Cumprimenta a Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadoras, comunidade 

aqui presente, seu boa noite a todos. Diz à colega ser uma pena, pois não sabia desse evento, mas 

se a colega sabia, poderia ter ido representar a Casa, pois é representante do povo e, ainda, como 

representante dos assentamentos, poderia ter ido lá. Cita que aqui os vereadores ficam à disposição 
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de representar cada evento que for preciso, se cada um fizer sua parte, o nosso Município “anda”, 

agora, se cada um esperar “uns pelos outros”, daí não vai nada à frente, então têm que fazer a sua 

parte. Hoje diz estar preocupado com a estiagem, dizendo saber que algumas lavouras já foi iniciada 

a colheita, de alguns plantios mais do cedo, sabendo que a produção é muito pouco, o que preocupa 

os lavoureiros, preocupa com o pequeno produtor, e que os governos têm que lançar mais medidas, 

pois, até hoje, se vê bastante conversa, nem as do ano passado não vieram até hoje, citando o colega 

Adair, só “conversa e conversa” e de solução, nenhuma. Espera solução dos governos, nosso 

Município procura fazer a parte, ano passado já compraram aveia, este ano compraram de novo, 

estão dando uma pequena ajuda para os produtores, mas é o que o Município tem para oferecer 

neste momento. Sabe que estão comprando aveia para plantio, agora também, subsidiada parte pela 

Prefeitura, mas espera que venha mais pela parte do Governo Federal e Estadual. A respeito do que 

aconteceu na última sessão, diz se entristecer, pois muita gente está de fora dos trabalhos da Câmara 

e sai “denegrindo” a imagem das pessoas e isso, para quem mora em Capão do Cipó, é ato de 

covardia ir para as redes sociais, muitas vezes, “denegrir” a imagem de um ser humano. Disse que no 

momento que chegasse de Porto Alegre, pois tinha um curso marcado, com o colega Henrique, iria 

tomar as medidas. No momento que chegou de lá, ligou para o colega Adair, veio até Capão do Cipó, 

encontrou eles na rua, estavam fazendo campanha, colega Ryan estava ali, e conversou com o 

colega Adair, pois nunca se escondeu e nem fez politicagem, ainda mais na Câmara de Vereadores. 

Não é ato seu fazer politicagem, foi um problema que deu nos microfones, onde decidiu encerrar a 

sessão, mas, de maneira alguma, deixar alguém prejudicado, então entristece, pois vê pessoas do 

convívio, juntamente, não por parte dos candidatos que estão concorrendo, repudia os atos que foram 

publicados em redes sociais. Isso o magoa, preocupa o nível que chaga uma política em Capão do 

Cipó, o nível que chega um cidadão em Capão do Cipó, vir “denegrir” a imagem de “um ou outro”, 

pensando em prejudicar um partido político, A, B ou C. Para si não é meio de fazer política, pois, nem 

em tempo de campanha, quando era candidato, nunca “denegriu” a imagem de ninguém, nunca 

ofendeu um colega seu, nem adversário, nunca ofendeu ninguém, então, espera respeito de uma 

campanha política, espera sinceridade, pois, a partir de segunda-feira, de hoje, desse momento, um 

pode precisar do outro, e nunca deixou de “estender a mão para o seu próximo” e espera também, 

que as pessoas que, muitas vezes se pronunciarem nas redes sociais, fiquem só nas redes sociais, 

mas a amizade continue a mesma. Agradece e deseja sucesso aos que estão concorrendo, pois um 

chega em primeiro e outro em segundo, não tem meio de empatar, alguém tem que vencer a eleição e 

vença alguém que irá trabalhar pelo Município, vença alguém que tenha compromisso com o nosso 

Município e com o povo de Capão do Cipó, pois esse é merecedor do trabalho. Agradece, boa 

semana a todos e uma boa eleição a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor vice-

presidente, no exercício de presidente, reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR RYAN 

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

e a todos que estão os assistindo nesse dia de hoje, já nomeados, um por um, pelo colega Adair, seu 

boa noite a todos. Gostaria de iniciar por algo que o preocupou, durante toda a semana gerou-lhe uma 

dúvida sobre esse assunto, e foi bom ter gerado essa dúvida, porque baseado nisso conseguiu dar 

certo andamento, vocês lembram que há um tempo prometeu, prometeu não, apresentou uma 
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emenda para duas pracinhas, uma no parque da feira, no bairro Santo Antônio, e uma no Carovi e o 

pessoal vinha “cobrando, cobrando, cobrando” e depois que “sai da mão” de pedir, conseguir e de um 

deputado encaminhar, direcionar para um município, cabe a Administração Municipal fazer todo o 

trâmite burocrático e encaminhar para o ministério responsável, que nesse caso é a Educação. Acha 

que fazia mais de noventa dias que tinha feito esse anúncio e, citando o colega Henrique, quando 

junto com a colega Nariéle vieram da Saúde, rapidamente agilizou, participou, citando o colega, junto 

de todo processo e rapidamente estava aí o carro e agora está aí, o aparelho de ultrassom acha que 

já está sendo comprados os equipamentos rapidamente. Notou que as pracinhas estão “demorando, 

demorando”, entrou em contato com a assessoria do deputado, foi feita a licitação pela equipe de 

licitação da Prefeitura, porém tinha em outro setor parado e, ainda bem que tinha ido atrás tirar saber 

onde que estava, porque senão provavelmente seria “mais e mais e mais e mais” dias de espera. 

Mas, acredita que agora, essa semana já foi enviado para o Ministério, agora resta a aprovação do 

projeto da licitação para que aí sim sejam compradas e instaladas as pracinhas. Não veio para criticar 

o serviço de ninguém, nem “a ou b”, individualmente, isso aí é uma equipe e quem coloca lá dentro as 

pessoas em cada cargo é o prefeito, tem responsabilidade sobre isso, e por isso sempre cobra, dentro 

do possível, colocar pessoas que entendam do assunto e tenham capacitação para trabalhar em 

certas áreas, mas, se Deus quiser, nos próximos dias vão adquirir as pracinhas e vão ser instaladas. 

Também fala um pouquinho sobre a eleição, como os colegas falaram, que consigam encerrar essa 

eleição com muita serenidade, tranquilidade, sem nenhum episódio grave dentro do Município. 

Acredita que vão conseguir, dessa vez, e que, como todos disseram, vença aquele que a comunidade 

achar que deve vencer, seja Leandro e Ionara, seja Adair e “Gordo”, que assumindo, no final do mês, 

possam fazer a melhor gestão possível para a comunidade cipoense, que é quem realmente merece. 

A pedido do colega Douglas, que domingo as gurias foram jogar em Santa Maria, representando e 

levando mais uma vez o nome de Capão do Cipó, agora “no coração do Estado”, sempre que pode, 

dentro das possibilidades, estar ajudando, para incentivar, motivar, e na próxima semana, citando o 

Douglas, está vindo o CNPJ da SER, para que possa ainda mais arrecadar e incentivar o esporte aqui 

no nosso Município. De momento era isso, deseja uma ótima eleição a todos os eleitores de Capão do 

Cipó e até terça que vem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO 

TISOTT (PROGRESSISTAS): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, colegas 

vereadoras, munícipes que os honram com sua presença, funcionários dessa Casa, Aline do som, 

Joacir, sejam todos bem vindos. Começa hoje faceiro, feliz, de ter proposta dos dois lados, colega 

Ionara, colega Adair, propostas que têm fundamento para esse Município, e quem vai escolher essas 

propostas são as pessoas que estão aqui, que têm o direito de escolher, votar e decidir. Acha que a 

campanha, não acha que a campanha seja uma “baixaria”, porque todo mundo conhece quem é 

quem, quando vão na casa de um mentir, conhece o Adair, quando vão na casa mentir da Ionara e do 

Leandro, conhecem a Ionara e o Leandro, então a mentira, dentro do Município, acha que não vai 

resolver a eleição. Sobre esse assunto acha que não interfere em nada, o que interfere sim são as 

propostas, cada um levar suas propostas nas casas, discutir e ver o que é bom para o Município, o 

que é ruim, sempre diz que esta Casa aqui é uma “parceira do povo”, é “parceira dos prefeitos”, 

independente de quem entrar lá, se entrar o Adair ou se entrar o Leandro, vão ajudar e somando a 
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nossa comunidade. Diz saberem dos problemas do Município e, como vereadores, também sabem 

dos problemas do Município, mas ouvir a comunidade nesses quarentas dia, trinta dias de campanha, 

fez repensar muito, repensar muito o que fazem aqui. Acha que um erro deles, seu principalmente, é 

de não visitar mais as comunidades, não ter mais aquele contato diário com as pessoas, vendo o que 

as pessoas precisam, nesse momento que vai às casas, conversa com as pessoas, começa a ver que 

tudo aquilo que se acha que é certo, às vezes, para o povo “aí fora”, não é o que estão esperando, 

isso faz com que tenham mais um ano, dois anos que têm nessa Casa, junto com o prefeito novo, que 

possam refletir e possam estudar, citando seu Adair e Ionara, novos projetos para o nosso Município. 

Não quer falar mal do Anselmo, não quer falar mal do seu Osvaldo, mas acha que cada um fez sua 

parte, então cada um vai fazer sua parte quem ganhar. Quer dizer ao povo que quem decide são 

vocês, eles fazem a sua parte, que é pedir, agora quem vota, quem sabe das propostas, quem vê o 

trabalho de um ou de outro, são vocês comunidade, são vocês que têm o poder de dizer sim ou não, 

para um candidato ou para outro. É importante ressaltar que o nosso Município vem desenvolvendo, 

pode ser passos lentos, às vezes as pessoas não reconhecem o trabalho do seu Osvaldo, o trabalho 

do seu Anselmo ou o trabalho do seu Alcides, do seu Serafim e do “Gordo”, que passaram, às vezes, 

nessa época as pessoas “fecham os olhos” para muitas coisas, citando seu Adair, e como diz o 

Henrique, levam um município que está tudo ruim, às vezes seu lado pode fazer isso, mas como o 

lado de vocês também pode estar fazendo isso. Acha que não é assim que se faz política, a política 

tem que levar o desenvolvimento que esse Município vem crescendo, que os vereadores, que vocês 

comunidade, contribuam para isso, assim se faz campanha. Tem seu lado, acha que cada um tem o 

seu, é direito de escolha de cada um fazer sua parte, quer dizer aqui. Quer desejar ao seu Adair uma 

boa reta final de campanha, uma reta boa à Ionara e Leandro, sabendo que o “Gordo” também, que 

vocês estão trabalhando dia a dia, visitando as casas, levando as propostas de vocês, e que o povo 

decida o que é melhor para Capão do Cipó. Diz o melhor, o melhor são as propostas e ver quem está 

preparado e quem não está, é simples notar, é simples diferenciar, mas quem decide são vocês que 

estão aí, esperando uma eleição limpa até o final e que não aconteça nada, as mentiras sempre 

existiram e vão continuar existindo daqui a cem anos, quando nossos filhos tiverem aí, eles vão estar 

vendo a mentira em Capão do Cipó e isso aí é fato, isso não muda mais. Acha que não tem mais 

como as pessoas “denegrir” a imagem de ninguém. Quer dizer à Ionara e ao Adair, quem vença no 

Município, que pense nas promessas que foram feitas, que vai estar cobrando o lado que for, para 

que isso aconteça e que o povo ganhe o que merece, que é trabalho nas comunidade, que é 

educação, saúde, transporte, que é uma agricultura forte e é isso que espera dos seus candidatos e 

de vocês, citando o colega Adair, que cumpram e vejam, pois vocês estão andando e vendo a 

necessidade desse povo, que não é sofrido, mas que é trabalhador e honesto. Deseja uma boa 

semana a todos e fiquem com Deus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ADAIR 

FRACARO CARDOSO (PDT): Gostaria de falar, já citado pelos colegas, a situação da estiagem e 

gostaria de fazer um pedido ao senhor presidente, que segunda ou terça-feira, da próxima semana, 

possam se reunir com o prefeito eleito, seja sua chapa ou a chapa adversária, de sua colega Ionara, 

para tratar urgentemente sobre a situação da estiagem no Município. Estará aqui na condição de 

prefeito eleito ou não, como vereador, precisam se unir vereadores, a Casa Legislativa e Executivo e, 
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imediatamente, buscar recurso para o Município, o Município passará por muita dificuldade no 

próximo ano, a estiagem se concretizou, falavam na última sessão, há quinze dias, que tinha 

possibilidade de chuva, que não veio, chegou a noventa por cento de perda na área da soja e a área 

de milho, praticamente onde não tem os pivôs de irrigação, tanto do cedo quanto do tarde é quase 

cem por cento, isso é muito triste, muito grave, Capão do Cipó precisa imediatamente achar uma 

alternativa, e no momento imediato quem pode estender a mão aos produtores é a Prefeitura de 

Capão do Cipó, porque a mesma possui recursos em caixa e precisam no  momento comprar 

alimento para quem está produzindo, a bacia leiteria, também as pequenas propriedades para que 

possam ir e estar auxiliando nesse momento tão difícil, não só no Município, mas boa parte do Rio 

Grande. Pede, se for possível, o senhor presidente já agendar para estarem tratando, não sabe se vai 

alguém, como o senhor falou, a Brasília semana que vem, não sabe se está confirmado, perguntando 

ao mesmo se ele vai. O Vereador Olmiro Brum faz um aparte: Diz que não está nada confirmado. O 

vereador torna à palavra e diz que não está confirmado, mas precisam ir ao Ministério da Agricultura, 

na Secretaria Estadual de Agricultura e buscar alternativas para os produtores passarem essa fase 

que será muito difícil. Cita seu colega Douglas e fala sobre a Copa Verão do Futsal Feminino, Copa 

Mebel, Capão do Cipó estreou com vitória, sete a quatro no Audax, parabéns a equipe feminina de 

Capão do Cipó, muito bem representando o Município. Também tem hoje a rodada do Campeonato 

Municipal de Futebol Society, campeonato que vem se desenvolvendo dentro da normalidade e boa 

presença de público, grandes jogos na quadra sintética municipal. Gostaria de falar também, para 

tranquilizar os eleitores da “UPD”, que o recurso que foi “interpretado” em Santiago, a juíza já tinha 

dado parecer favorável contra a impugnação de sua candidatura, e hoje, em segunda instância, em 

Porto Alegre, foi derrubado por sete a zero, boatos que tem que sua candidatura seria impugnada, 

não existe possibilidade nenhuma mais, porque sua candidatura é legal e estão aí chegando “na reta 

final”, sem esse risco de ser cassado ou impugnada a sua candidatura. Quanto aos médicos, cita o 

Henrique, que já foi secretário da Saúde, saúde é prioridade em qualquer governo que tenha 

compromisso com seu povo, diz terem sido colegas na Educação, foi secretário de Obras, é um “cara” 

que sempre, aqui no Legislativo, a favor do diálogo e não terá problema algum, se caso sua chapa 

seja escolhida, em ter uma boa relação com os médicos, e pensa até, na medida do possível, ampliar 

e ter mais médicos na cidade para que não precise acontecer esses agendamentos, onde as pessoas 

acabam tendo que esperar mais de trinta dias para uma consulta e isso, com certeza, não pode mais 

acontecer no Município. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PROGRESSISTAS): O vereador não fez uso do seu tempo regimental. VEREADOR JAIRO 

DE LIMA CHARÃO, Líder de Partido, PDT: Atestado médico. VEREADORA NARIÉLE PEREIRA 

ZAMBONI, Líder de Bancada, MDB: Respondendo ao colega “Miro” sobre o evento, são 

quatrocentos e noventa e sete municípios gaúchos participando, onde era para ser cada prefeito, 

imagina se fossem nove vereadores de cada bancada, a quantidade de gente que iria dar, e se o 

prefeito não podia ir cabia a ele nomear outra pessoa. Diz que dia onze também estará representando 

as mulheres produtoras, em um evento em Caçapava, com todo o Estado. Diz que hoje surgiu sobre o 

aparelho de ultrassom, que conseguiu o recurso através do Governo do Estado, o recurso está no 

Município desde novembro, agora esta saindo a licitação, e seu medo é de que chegou até sua 
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pessoa de que esse aparelho de ultrassom será cedido para Santiago para ser feito lá os ultrassons. 

Deixa uma pergunta, para que adianta ultrassom em Santiago? Espera que isso não seja verdade, diz 

que o colega Henrique estava junto quando conversou com o pessoal da Saúde, ele era o secretário, 

o colega Antonio também ajudou e espera que isso não seja verdade, porque os nossos munícipes 

esperam há tanto tempo e isso é um sonho de tanto tempo e espera que isso não seja verdade e que 

isso não aconteça. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR RYAN CARLOS 

CECCHETTO, Líder de Partido, MDB: Diz que havia dito, agradecido, mas vai voltar falar. Ouvindo 

um trecho que tinha se esquecido de citar, diz ao colega Henrique, que citando a militância dos cabos 

eleitorais, enfim as pessoas que fazem a campanha e que levam a mensagem dos candidatos nas 

casas, pode afirmar ao colega Henrique, como uns dos coordenadores de campanha, que são 

orientados, seja por sua ou por qualquer outra pessoa, a não sair falar besteira, a não sair falar 

maldade, a não sair “pregar” discurso de ódio ou qualquer coisa do tipo. Diz que têm um plano de 

governo muito bem elaborado e é dentro disso que as pessoas saem nas casas pedir o voto. Pede 

para o colega não se preocupar, que ao menos de dentro da sua organização ninguém “se presta, se 

dá ao luxo ou perda de tempo, de fazer esse tipo de coisa”. Diz que podem existir sim pessoas que 

falem mentiras, inverdades, enfim, mas dentro de como iniciaram a campanha, como orientaram que 

fosse feito, deles tem a absoluta certeza de que não partiu, e se fala é verdade, o que falou, 

principalmente na semana passada em relação à Brigada, em relação “àquela pessoa”, ou qualquer 

atitude do tipo, passou o tempo e se concretizou exatamente como havia vindo na tribuna falar. 

Deseja uma ótima semana aos colegas e até a próxima sessão. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR TIAGO OLÍMPIO TISOTT, Líder Partidário, PROGRESSISTAS: Retorna dizendo 

que sabe da importância dos recursos “de fora”, mas, diz aos colegas Ionara e Adair, que tem um 

recurso de quarenta e quatro milhões de orçamento previsto para esse ano e mais quatro milhões de 

superávit, que ficou do seu governo, citando o Anselmo, junto com o prefeito Froner, então têm 

quarenta e oito milhões para eles pensarem o que vão fazer por esse Município. Sabe que as 

emendas são boas, que buscar recursos é bom e de que estão preocupados, mas diz ao colega Adair 

que está preocupado de como é que vão direcionar esses recursos para a comunidade, é aí que se vê 

quem é gestor e quem não é, todos sabem, o Anselmo que está aqui como vice, seu Osvaldo e os 

vereadores, que dá para fazer muito por esse Município e sabe que eles têm capacidade, tanto o 

Leandro, quanto Adair, Ionara e o “Gordo”, de fazer uma gestão que mostre que o Município é rico e 

que tem pessoas que sabem investir o  dinheiro público naquilo que é necessário para o povo, e é 

isso que se espera de todos que entram ali, porque é muito fácil ir atrás em Brasília, Porto Alegre, se 

não conseguirem, com quarenta e oito milhões, governar um município do tamanho do nosso, aí não 

adianta “sair correr à toa por aí”, não tem como levar para o povo que precisa ir a Brasília “e não sei 

aonde”, buscar mais recurso, se temos quarenta e oito milhões, citando o senhor Adair, para 

governar, esse ano pode vir menos, citando o colega Ryan, mas não vai baixar de quarenta e poucos 

milhões, para quatro mil habitantes. Diz para fazerem a conta e depois lhe cobrem, se for um bom 

administrador, vocês podem fazer um bom trabalho por esse povo. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ADAIR FRACARO CARDOSO, Líder de Bancada, PDT: Faz homenagem aos 

munícipes, que muito se falou da plateia que assiste aqui hoje, povo maravilhoso, ordeiro, trabalhador, 
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não viu ninguém, até o momento, falar alguma palavra, até poderiam falar alguma coisa, citando o 

senhor presidente. Parabeniza e diz que é bonito essa gente educada que vem assistir o debate entre 

os vereadores. Diz ao colega Tiago que é para ver como que é são as coisas, todo mundo diz que ele 

gastou todo o dinheiro da Prefeitura, inclusive os do seu partido e sobrou quatro milhões de reais. 

Concorda com o colega vereador, pois quem tem que, imediatamente, “estender a mão” aos 

produtores é a Prefeitura Municipal imediatamente, tem recurso em caixa e tem que subsidiar nossos 

produtores que passam por muita dificuldade, por isso pediu ao senhor presidente que marque uma 

reunião, onde vão discutir a forma de, em um primeiro momento, independente de qual lado, qual 

sigla partidária que estará à frente do Município, temos que trabalhar e “estender a mão”, nesse 

momento tão difícil que passa nosso Município, após uma pandemia, dois anos de estiagem, Capão 

do Cipó “mira para o futuro” e temos que se reestruturar e se programar para voltar a produzir da 

mesma forma que era antes das estiagens. Deixa, em nome da coligação, agradecimento aos cabos 

eleitorais e também aos adversários que, até hoje, sempre foi bem recebido em todas as casas que 

chegou. Deseja uma boa eleição a todos e o povo cipoense que terá o direito de escolher quem será 

o seu prefeito nas urnas dia cinco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM, Líder de Bancada, PROGRESSISTAS: Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que prestigia na noite de hoje. Faz 

agradecimentos ao prefeito em exercício, pelo patrolamento que aconteceu em todas as estradas do 

município de Capão do Cipó. Saúda a dona Zilda e a dona Vilma pelo recebimento da água que 

chegou até a sua residência, parabéns a dona Zilda e a dona Vilma, água potável é vida, é saúde. Diz 

ao nobre colega vereador Ryan que está “vibrando” o pedido dele sobre a Brigada Militar vir em 

Capão do Cipó, a partir de amanhã se intensifica aqui na cidade, citando o nobre vereador, dizendo 

que não estamos vivendo um terrorismo, estamos vivendo uma política, não precisava sair daqui de 

Capão do Cipó e fazer pedido no Ministério Público para intensificar o policiamento, nós somos um 

povo que sabemos em quem vamos votar e quem vamos escolher, Capão do Cipó é um povo que 

sabe respeitar e sabemos respeitar eles. Deseja ao próximo prefeito e ao próximo vice-prefeito uma 

ótima eleição, mas não concorda com o que o vereador Ryan veio dizer aqui nessa tribuna que está 

dando resultado o seu pedido, foi o policiamento que o senhor pediu para trazer para dentro de Capão 

do Cipó, não precisava disso, que a partir dessa semana até policiamento de choque estará em 

Capão do Cipó a pedido do vereador Ryan Cecchetto, isso não é trabalho, isso é uma desonra com o 

povo cipoense. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR LUIS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO VIANA, Líder de Governo: Diz ao presidente que estava calmo, “mas, vamos 

continuar”. Voltando a tribuna pede desculpa a comunidade e ao colega. Diz à colega para convidá-lo 

que vai e diga onde são os eventos, não precisa o prefeito, acabou de dizer nessa tribuna que são um 

Poder separado da Administração Municipal, vão representar, é só convidá-lo que vai. Diz ao colega 

Ryan que nunca se preocupa, sabe o que escreve, sabe o que fala e sabe o que faz, tem quarenta e 

oito anos de trabalho, quarenta e oito anos de dignidade, quarenta e oito anos de responsabilidade, 

quarenta e oito anos de família e não se preocupa, porque se indigna com o modo que é trabalhado, 

mas se preocupar jamais irá se preocupar. Diz que sobre a ultrassom, citando a colega, que ficou um 

projeto e como é que ela diz que foi para Santiago, “pelo amor de Deus”,como é que vai para 
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Santiago? vai ser comprado com dinheiro, cinquenta mil que veio de uma emenda parlamentar, e 

trinta e seis mil de vocês, citando que é vocês, porque vai custar oitenta e seis mil, mas  não vai para 

Santiago, mas se indigna com a colega, porque foi secretário e fez o projeto e agradece o trabalho de 

terem ido atrás da emenda, mas se indigna de a colega vir fazer uma “politicagem” na Câmara, quatro 

dias antes da eleição dizer que o aparelho vai para Santiago. Vai “acalmar”. Volta ao trabalho porque 

é isso que veio fazer aqui, para isso que foi eleito. Fala na AFUMCACI, associação dos funcionários 

públicos, que serve muito a comunidade, que está mal colocada, está num galpão emprestado pela 

Administração, diz que hoje a bancada entrou com um projeto pedindo um terreno que será doado 

pela Administração Municipal e vão construir a AFUMCACI, essa que é dos funcionários públicos, 

mas também de toda a comunidade cipoense, já está entrando na Casa esse pedido e estão 

trabalhando esse projeto e pedindo apoio de todos os colegas vereadores para a construção da 

AFUMCACI. Diz que foi entregue pelo prefeito Diego, essa semana, em Porto Alegre, na Secretaria 

de Cultura e Turismo o “tão sonhado projeto”, questiona se o Anselmo lembra, pois conversaram 

muito sobre isso, são amigos de quinze anos e não é a política que vai deixar essa amizade romper, 

projeto do pórtico. Diz que hoje conversou com o prefeito e vai sair o “tão sonhado poço artesiano na 

14”, que desmoronou e nunca mais foi feito e vão fazer esse poço, se reuniu e pediu para o secretário 

de Obras e prefeito, é um pedido seu, de um ano atrás, uma indicação desse vereador e vão fazer  

esse poço artesiano, porque é a única comunidade do assentamento que hoje não tem um poço para 

servir. Até a próxima oportunidade e que Deus os abençoe. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

Após, o senhor Vice-Presidente, no exercício de Presidente, convida a 1ª Secretária para fazer a 

leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: Notificação 001/2023, do Poder 

Executivo, de recebimento de recurso estadual no valor de R$ 124.936,80, creditado no Banrisul, 

devidamente aplicado no Programa Avançar na Agropecuária e Desenvolvimento Rural – Eixo 

Estratégico Irriga +RS, recurso destinado a construção de 12 micros açudes. Ofício Gabinete nº 

028/2023, encaminhando Projeto de Lei nº 001/2023, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2023”.  PROJETO DE LEI 001/2023, 

do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar 

no orçamento do exercício de 2023”. INDICAÇÃO 003/2023, dos vereadores Ryan Cecchetto e Tiago 

Tisott, para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, estude a possibilidade de que 

seja colocado portões nas entradas da quadra de areia na praça Rubem Lang, pois os animais (cães 

e gatos) tem acesso livre e acabam sujando com urina e fezes o local onde é praticado o 

esporte.PROJETO DE LEI 001/2023, do vereador Ryan Cecchetto, que “Institui a exigência de Ficha 

Limpa para nomeação nos cargos comissionados existentes nos órgãos do Poder Executivo e 

Legislativo Municipal e dá outras providências”.ATESTADO MÉDICO, do vereador Jairo Charão, o 

afastando das atividades laborais por 05 (cinco) dias, a contar de 27/02/2023.Ofício Gabinete nº 

036/2023, encaminhando Projeto de Lei nº 002/2023.PROJETO DE LEI 002/2023, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2023”. INDICAÇÃO 004/2023, dos vereadores Luis Henrique do 

Nascimento Viana, Ionara de Fátima Nascimento Ferreira, Olmiro Clademir Rodrigues Brum, Tiago 

Olímpio Tisott e Antonio Chaves Jardim para que o Poder Executivo autorize a doação de terreno 
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urbano para a Associação dos Servidores Públicos do Município de Capão do Cipó (AFUMCACI), 

para assim, iniciar a construção de um prédio próprio que servirá para todas as famílias associadas e 

comunidade em geral. Após, o senhor Vice-Presidente, no exercício de Presidente, solicita aos 

membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que 

deem parecer verbal sobre o Projeto De Lei 001/2023, do Poder Executivo, ao qual ambas foram 

favoráveis. Após, o senhor Vice-Presidente, no exercício de Presidente convida aos colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 001/2023, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2023”, aprovado por 

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

próxima sessão dia 07/03/2023 no mesmo horário e local.  Verificando não haver mais nada a tratar o 

senhor 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 pelo senhor Vice-Presidente, no exercício de Presidente, e a 1ª Secretária da 

Mesa. Capão do Cipó, 28 de fevereiro de 2023. 

 

            Ver. Olmiro Clademir Rodrigues Brum                Verª. Ionara de Fátima Nascimento Ferreira 
         Vice-Presidente, no exercício de Presidente                            1ª Secretária 


