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ATA N° 11/ 2012 (Ordinária) 

Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para mais uma  

Sessão Ordinária do ano de 2012. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente 

declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o senhor 

Presidente convida o 1º secretário para que faça a leitura da ata 10/2012, da Sessão Ordinária do dia 

03/04/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e informa que o vereador Antonio 

Jardim não se faz presente, e que apresentará justificativa na próxima sessão. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): Cumprimenta aos presentes e aos ouvintes da Cipoense FM. Falou com o Júnior, 

gestor de projetos, e o mesmo lhe disse que encaminhou os projetos dos poços para liberação, no 

Inhacapetum, e será feito no senhor Amauri. Sobre o projeto da compra de aveia para o pequeno 

produtor, diz que não tem dotação orçamentária por que a  câmara de vereadores fez uma emenda e 

tirou os sessenta mil reais do fundo rotativo. Esclarece que não tem como adquirir essa aveia por 

esse motivo, e não sabe de onde o prefeito vai tirar, sendo que é época de fazer pastagem, e é um 

ano difícil, onde os produtores perderam tudo. Cumprimenta o secretário Leomar, que assumiu a 

Secretaria de Agricultura, e tem certeza que fará um bom trabalho. Fala que amanhã terá reunião 

para tratar sobre a feira, sobre a construção dos pavilhões. Sobre o que o colega Jairo falou que era 

“Jairo Família”, diz que essa administração recebeu com oitenta e duas Bolsa Família, e hoje são 

mais de trezentas, então o que ele disse não é verdade. Diz a colega Regina que nenhuma 

administração deve copiar a outra, e que se fosse assim essa de agora não teria feito um palmo de 

asfalto. Ressalta que cada um faz um tipo de trabalho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador não se faz presente na Sessão. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os presentes e a rádio 

Cipoense FM.  Parabeniza o baile do Piquete Capão da Batalha, no Carovi, um belíssimo jantar 

sábado à noite. Se preocupa com a grande estiagem no Município, e diz que sobre a falta de água, já 

estão sendo abertos os poços. Diz que o prazo para colocar a luz é de cento e oitenta dias para 

colocar. Diz que o jurídico da Prefeitura deve marcar uma audiência pública com a Promotoria e a 

AES Sul, pois passamos por uma emergência. Diz que os moradores da Rua João Bolzan cobram a 

continuação da mesma, mas que já foi feito a compra da área e quando terminar o serviço da 3ª 

Expocipó será feita. Informa que chegou dois carros novos na prefeitura para trabalhar pelos 

interesses do povo. Pede a Secretaria de Obras que faça reparos nas lâmpadas da cidade, em frente 
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ao seu Valdir, em frente ao mercado Central e nas casinhas populares. Hoje esteve junto com o 

colega Alacir na abertura da Semana do Município, em comemoração aos doze anos do Município. 

Parabeniza o povo que cresce junto com a cidade. Sobre o serviço no Carovi, diz estar ficando muito 

bom. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Cumprimenta aos presentes e aos ouvintes da Cipoense FM. Dá boas vindas ao novo 

secretário de Agricultura e que o mesmo teve disposição, pois muitos diziam que não assumiria esse 

ano devido vários outros pleitearem a vaga, mas foi vitorioso. Diz que fica triste com a saída do 

secretário Voltz, pois era um dos que mais trabalhavam na administração, envolvido com os poços 

artesianos. Não sabe o motivo pelo qual foi demitido. Parabeniza a nova secretária, Elisane Melo, 

esposa do amigo Julio Prates, o qual ontem esteve em conversa. Diz que tanto o Alexandre quanto a 

Elisiane tem que ter meios para trabalhar, e o colega Jairo é testemunha que não tem nem 

computador na secretaria, e que se mudaram para a Margutti, e que o aluguel é caro. Diz que o 

Executivo, no mínimo, deve mandar um computador para trabalhar. Sobre os estagiários da prefeitura, 

diz que são para desenvolver a parte prática que o aluno aprende na faculdade, a exemplo do aluno 

de administração, que deve estagiar na administração, são as adequações. Diz que hoje não tem isso 

na prefeitura, pois temos estagiários que não sabem trabalhar com o público, e falta conhecimento. 

Diz que eles tem que ter capacitação, o que não ocorre lá e tem que cobrar dos responsáveis. Fala 

que hoje tem assembleia do Sicredi, onde é importante a presença de todos, pois é um ano de seca  e 

estamos colhendo menos que a expectativa. Diz que é importante irem lá para ver qual o 

compromisso da entidade com relação a isso. Sobre a fusão da Cotrijuí com a Tritícola, diz que é 

importante, pois há promessa de comprar e pagar as dívidas, pois o patrimônio da Tritícola hoje, as 

dividas são o dobro. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): Cumprimenta aos presentes, e em especial aos ouvintes da 87.9. Dá boas vindas ao 

secretário Leomar. Diz ao seu Jota Beck, o qual esteve hoje na casa, que será encaminhado o 

mapeamento da área, e que é um sonho dos moradores que seja feito a troca da localidade para 

Rincão dos Vieira. Agradece ao Serginho pelo serviço de bebedouro no Atílio, Alceu e Célio Fortes. 

Reivindicou na assistência social cestas básicas, as quais a assistente social Carine autorizou a dizer 

na tribuna que vieram e que as pessoas que estão cadastradas é só virem pegar. Fala que o asfalto 

no Carovi já iniciou, acabando com a poeira e a lama, e que até o fim da semana estará concluído. 

Diz ao secretário Leomar Ferraz que a secretaria tem lonas que estão a mais de seis meses 

compradas, e que teve uma audiência nessa Casa com a presença da Ângela e do Samir, da Emater, 

e os vereadores, para verem os critérios de entrega. Diz que dos cinco rolos, um já foi entregue e 

pede que o secretário veja para quem e por que foi dado o rolo inteiro, sendo que aqui foi decidido por 

dar dez metros por produtor. Pede que o mesmo agilize a entrega desse quatro rolos, pois os 

moradores já estão com a estrutura pronta. Diz ao colega Alacir que foi feito a emenda, pois em três 

anos nunca foi usado o dinheiro do fundo rotativo. Se em três anos não foi usado, e não contavam 
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com a grande estiagem, só que com esse dinheiro foram compradas cestas básicas e outros 

utensílios para os munícipes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta aos presentes, e em especial aos ouvintes da 87.9. Comenta sobre a 

despedida do secretário do Meio Ambiente, Alexandre Voltz, o qual ficou triste e que apesar dele 

aparentar um ar diferente, durante o convívio se via o quanto era sincero e capaz na função que 

assumiu. Diz que o mesmo estava ajudando no progresso do Município e não foi bem valorizado. Diz 

que inclusive ele auxiliava o secretário de administração e o da fazenda, que quando vinha algum 

recurso, não entendia de onde, ia pedir auxílio a ele, e ele prontamente resolvia. Diz que a secretaria 

foi criada em dois mil e nove, sem estrutura alguma, e ainda está assim, pois nem telefone tem, sendo 

que é só comprar um cartão. Parabeniza a secretária Elisiane, a qual chegou indignada por a 

secretaria não ter estrutura para trabalhar. Diz que o carro do DEMAC toda semana o Alexandre 

pagava peças, e agora a camionete que vem para o DEMAC lhe foi dito que não iria para a secretaria. 

Questiona que quem sabe por ele ter dito que então queria o dinheiro de volta para a secretaria, ele 

não foi demitido por isso? Diz que a secretaria tem um Uno que, também, não está na secretaria. Fala 

que a secretaria não tem computador, e que tem um birô que a dona Marilene Margutti ficou com 

pena e emprestou, pois viu a calamidade. Diz que tomara que essa ‘próxima’ faça um bom trabalho. 

Sobre o Rincão dos Vieira, e que está presente seu Jota Becker e seu Paulo Reinaldo, mas por que 

não utilizaram o poço já existente no Vane Tamiosso. Diz que vieram fazer outro no finado Paulão, 

sendo que a despesa é igual e continuam sem água. Diz que seu Donato, seu Valdir e o Guto estão 

esperando a caixa d´água.  Sobre a Semana do Município fica honrado em ser vereador e participar 

do 12º aniversário do Município, dia 17 de abril. Sobre as cestas não sabe os critérios, mas que sabia 

que não poderia ser para aposentados e pessoas que possuem mais bens, mas viu que tem 

aposentados que estão recebendo.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente 

passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): 

Cumprimenta aos presentes, e também aos ouvintes da 87.9, que a partir das nove horas estarão 

ouvindo os trabalhos. Ficou indignado, tirou foto que está no computador  na máquina da câmara, e 

que se amanhã não resolverem irá no Ministério Público, a respeito do lixo no assentamento Santa 

Rita em frente ao moinho, a escola Roseli Correa e em frente a igreja. Diz que foi feito um buraco de 

quatro metros de fundura, perto de um ipê, onde aparece as raízes, mas que se foram fazer é por que 

foram mandados. Diz que então o Executivo bote o caminhão puxa o lixo ao menos nas escolas, 

sexta-feira. Diz que teve na Secretaria do Meio Ambiente de manhã e não quis tirar foto, e que ontem 

falou com o Alexandre, o qual estava bravo, e que ele levou toda a secretaria no notebook, pois nem 

isso davam suporte à ele. Diz que na secretaria se vem alguém de fora, não tem nem cadeira para 

sentar. Diz que fica feio para a administração pagar aluguel e não ter meios. Diz que a secretaria 

primeiro tava no Posto de Saúde, depois numa sala da prefeitura, é um vai e vem. Diz que água não 

tem por que o município tinha que pagar e fazer a rede de luz trifásica. Diz que é só a AES Sul por um 
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fio, que em dois dias faz, e não tem por que não quiseram bota. Diz que no assentamento estão 

levando água pra quarenta famílias por que não fazem a troca do transformador. Diz que falam que é 

contra a feira, o que não é verdade, mas diz que quatrocentos e cinquenta mil reais colocava água pra 

todo mundo. Diz que na feira um vai olha pra cara do outro, pois devido a seca ninguém tem dinheiro, 

os produtores não colheram nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Cumprimenta aos presentes e aos ouvintes da 87.9.  Parabeniza a organização do baile do 

Piquete Capão da Batalha, sábado, e que não foi pois dia sete sua mãe estava de aniversário e 

estava em Santo Ângelo. Dá boas vindas ao secretário Leomar, secretário de Agricultura, mas que o 

mesmo seja melhor do que foi na assistência social, onde deixou muito a desejar. Pede que o mesmo 

se empenhe, pois a agricultura é o que move o nosso Município, e que o orçamento da secretaria tem 

que subir já que sustenta o Município. Sobre o que o prefeito falou, sábado, na rádio, diz que  a 

pedido das mulheres que se reuniram no dia Internacional da Mulher com o prefeito, pareceu que elas 

pediram para que ele pagasse as suas dívidas agrícolas. Diz que o prefeito faltou com a verdade, pois 

elas pediram que ele visse a legalidade de comprar aveia e ração, com carência de quatro ou cinco 

meses e depois parcelar o pagamento de acordo com a possibilidade. Diz que o prefeito sabe que 

com a seca está complicado pra bacia leiteira, e ele foi mal intencionado. Diz que as mulheres sabem 

como funciona a lei. Pede que seja enviado ofício ao prefeito perguntando por que o poço do Vane 

não foi ativado, pois é por causa da luz, é uma piada. Sobre a secretaria do Meio Ambiente, diz que a 

mesma foi criada graças ao voto da maioria dos vereadores do governo. Diz que foi contra, pois 

poderia ser um departamento. Diz que agora não tem computador e o secretário levou o notebook 

com os dados da secretaria. Votos que a secretária nova faça um bom trabalho, mas não tem nem um 

banco pra sentar, e ela vai ter que ir atrás pra resolver. Diz que até agora a secretaria está só para 

pagar salário, e que poderia  ir esse dinheiro para obras, educação ou saúde, onde para se conseguir 

uma consulta a tarde tem que ir tirar ficha de manhã. Diz que alguma coisa não está saindo bem. Diz 

ao colega Alacir que não copiam mesmo a administração do Serafim, pois se copiassem seria melhor. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT (PMDB): Cumprimenta aos 

presentes. Sobre a água diz que tem em sua casa uma bomba monofásica e toca bem. Faz mais de 

doze anos e está boa, ainda não pifou. Diz que usava para puxar água pra lavoura, mas que agora 

não usa mais. Diz que comprou em Ijuí, e que a prefeitura colocar dessa com certeza vai funciona 

bem. Sobre a nova secretária, deseja boa sorte. Diz que é contra o que a colega Regina disse de ser 

departamento, pois acha que tem que ser secretaria pra agilizar e assina papel. Diz que o Dário saiu 

de secretário, mas fez um bom trabalho, e que as casas estão ficando bem bonitas, e que todo mundo 

dizia que não ia sair. Agradece ao Serginho pelo brilhante trabalho que está fazendo de ponta a 

ponta, e que o mesmo arruma carona pra trazer os funcionários, pra não correr de carro da prefeitura, 

sabendo poupar. Sobre a aveia, diz que já está trinta e seis reais a saca e que o secretário Leomar vai 
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ter que ter sorte num ano difícil, e que críticas vão vim a dar com pau. Pergunta como o pequeno 

produtor vai conseguir adquirir aveia a esse preço? Fala que em Santiago lhe pediram quarenta reais 

pela saca de aveia e que daqui uns dias vai ser um ‘pila’ o quilo. Pede que os produtores tomem 

cuidado na hora da compra da aveia, pois estão vendendo a do ano passado, que nasce só a metade  

e os vendedores sempre dão uma desculpa para não fazer a troca. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: O vereador não se fez presente na 

Sessão. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Diz que a aveia está 

cara, mas que tem que ser comprada o quanto antes. Diz que para o grande produtor é mais fácil o 

crédito, pois o pequeno vem com uma série de dívidas. Diz que para isso os nove vereadores irão 

apoiar o secretário de agricultura. Diz que a principal renda do pequeno produtor é o leite, e precisa 

de pastagem de aveia. Sobre a Semana do Município, diz que anos atrás debochavam do nosso 

Município, mas hoje está totalmente diferente, apesar dos problemas, mas sempre em busca de um 

Município melhor e mudando financeiramente a vida das pessoas, com o auxilio do Executivo e do 

Legislativo. Parabéns pelos doze anos e pede que continuem dialogando pelas ideias de cada um. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Diz ao 

secretário de Agricultura que faz duas sessões que o prefeito Froner lhe pediu e autorizou que 

dissesse na Tribuna que seria doze sacas de aveia para cada produtor e semeada e tapada. Espera 

que o prefeito cumpra com a palavra. Deixa registrado que isso foi dito pelo prefeito no gabinete, na 

presença dos vereadores. Parabeniza os novos secretários: Leomar, Elisiane e Henrique, e que os 

secretários tem que ser mexidos  e ter revezamento maior, mas é bom que aconteceu agora. Convida 

para reunião na URI, com a presença do vice-governador e secretários do governo sobre os recursos 

atrasados da Consulta Popular de 2010 e 2011, onde tem a casa da agricultura, geração de renda, 

equipamentos para o Posto de Saúde, escola do Carovi, compra de balança e vários outros temas, às 

14:00 horas. Diz que é importante a presença do presidente da Casa, pois é do lado do atual governo. 

Parabeniza o município de Capão do Cipó que cresce a passos largos, pelos doze anos, um orgulho 

para o povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante 

de Partido, PDT: Pede que seja retirado o lixo da Rua Juvenal Garcia dos Santos, pois foi recolhido 

uns  e outros estão atrapalhando o tráfego. Pede que a secretaria da fazenda agilize o pagamento de 

empresas que prestam serviço para o Município e não enrolem, pois mentem para as pessoas. Diz 

que não é por que tenha burocracia, é por mentira mesmo, e quando depositam as pessoas vão olha 

e faltam valores. Diz que isso é uma vergonha. Diz ao colega Alacir que os sessenta mil foram tirados 

da Agricultura e empregados na compra de um veículo para a secretaria do Meio Ambiente. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Comenta que estava 

junto com o prefeito quando ele prometeu no mínimo dez sacas de aveia, e que o prefeito vai ter que 

rebolar pra consegui comprar a esse preço. Diz que um ‘cara’ do transporte escolar lhe ligou a pouco, 
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que a prefeitura ainda não fez o pagamento para ninguém, e essa pessoa lhe disse que se não pagar 

até amanhã às onze horas vão parar de fazer a linha, pois eles tem despesas. Pergunta onde está os 

noventa mil reais que vem do FUNDEB todo mês para o transporte? Diz que não elogia secretário, 

pois quem paga é o povo pra trabalha, e ganham é pra isso mesmo. Diz que o salário de um 

secretário, líquido, sai três mil e setenta e oito reais por mês, que em quatro anos dá cento e sessenta 

mil reais e cinquenta e seis centavos. Ressalta que o secretário está ali cumprindo não mais que sua 

obrigação, e que o povo que paga, por isso não elogia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Parabeniza os cipoenses pelos doze anos do Município. Diz que veio para cá em 

maio de mil novecentos e noventa e seis, e que só em dois mil e um que começou o Município 

administrativamente e começou a mudança para melhor, com esforço e dedicação de cada munícipe. 

Diz que todos os vereadores questionaram sobre as lonas, mas que hoje o colega Alacir, que era o 

secretário antes, irá explicar e tranquilizar o colega Ibanez que é o que mais cobrou, pois será o último 

a falar na Tribuna. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de 

Bancada PP: Pergunta a vereadora Regina quanto a câmara ajudou em dinheiro para comprar as 

lonas? Diz ao colega Ibanez que em dois mil e dez o dinheiro do fundo foi usado para a saúde, por 

que os contadores pediram que estava faltando dinheiro, e que em dois mil e onze foi usado sete mil e 

quatrocentos pra caixas de abelha, treze mil reais contrapartida do milho troca-troca, vinte e dois mil e 

quinhentos das cabines pros trator que tinha lavoura que não podiam trabalhar mais e eles tinham que 

cabina dois trator, vinte e oito mil e quinhentos do caminhão e da camionete que veio pra Agricultura e 

teve que sair de lá, o que dá mais de oitenta mil. Diz que doze mil saiu o motor do trator Ford, e que 

tinha pra tocar cinco tratores, retro escavadeira e com muito menos dinheiro que  a câmara. Diz que 

vê o colega Ibanez falar em aveia, mas pergunta pro colega se sabe quanto está a bolsa de aveia? 

Quando fez o pedido pra comprar aveia estava doze reais, e não tinha um centavo pra comprar, pois 

o colega botou emenda pra tirar. Diz que o colega Ibanez votou contra  o projeto da compra do carro 

pra atender os produtores, pois o colega não tem uma vaca pra fazer vacina, não tem uma galinha, 

nem um pinto no Capão do Cipó. Diz que o colega tenha dó em vir falar em nome dos pequenos 

produtores. A população vai ouvir e  vai saber que a câmara tirou sessenta mil da verba pra comprar 

aveia. Pede ao colega Jairo que traga recibo na próxima sessão do dinheiro que saiu da Agricultura 

pra comprar o carro do Meio Ambiente, da emenda que tiraram. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas e da matéria em pauta: OF. Nº 020/2012, da Secretaria de Administração, enviando Leis do 

número  578/2012,  579/2012 e 580/2012, e enviando Decretos 014/2012 e 015/2012. OFÍCIO 

CIRCULAR 005/2012, da Secretaria de Educação, convidando para o baile do 12º aniversário político-

administrativo de Capão do Cipó, coroação das Soberanas do Município e Embaixatrizes da 3ª 

Expocipó e lançamento oficial da feira, dia 16 de abril, às 20:00 horas no ginásio Municipal, e 
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convidando para uma mateada no dia 17 de abril, às 17:30 horas, na Praça Central. OFÍCIO 

CIRCULAR 017/2012, da Promotoria Eleitoral de Santiago, encaminhando recomendação nº 

003/2012, para conhecimento das vedações legais quanto à propaganda eleitoral em espaços 

públicos.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 18/04/2012,  

quarta-feira, devido ao feriado do dia do Município, no mesmo horário e local. Verificando não haver 

mais nada a tratar o senhor 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 presidente e o 1º secretário da Mesa. Capão do Cipó, 10 de abril de 2012. 
 

 

 

 


