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ATA N° 13/ 2012 (Ordinária) 

Aos 30 (trinta) 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 12/2012, da Sessão Ordinária do dia 

24/04/2012, 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. VEREADOR DIEGO SANTOS 

DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e os ouvintes da 

rádio 87.9. Comenta que esteve ontem no município de São Miguel das Missões, no aniversário de 

vinte e oito anos, onde foram lançar a 3ª Expocipó e convidar o público a prestigiar o evento. Diz que 

o pessoal de lá falou que vai mandar excursão e trocar a visita. Diz que o colega Sergio havia pedido 

um bueiro no Passo do Cardinal, o qual foi feito e agradece aos funcionários. Sobre as paradas de 

ônibus pede que o secretário mande arrumar, pois com a última tormenta quebrou os brasilit. Diz que 

chegou mais uma camionete, essa semana, para o DEMAC, seminova. Agradece ao pessoal que está 

roçando a Avenida. Parabeniza ao Serginho pelas obras que está tocando no Município, e aos demais 

secretários. Pede que o Serginho leve essa mensagem aos colegas. Parabeniza os agricultores, 

pecuaristas e demais trabalhadores do Município pelo dia 1º de maio. Convida para dia cinco de maio 

a inauguração do asfalto do Carovi, e que a rádio se faça presente e demais munícipes. Pede ao 

Serginho que faça a troca de lâmpada em frente ao Celso Bieger, na rua João Bolzan. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas,  demais presentes e ouvintes da Cipoense FM. 

Comemora que manhã dia 1º de maio é o Dia do Trabalho, data que o mundo inteiro comemora o 

trabalho do ser humano, o qual diz ser um ciclo, pois quando se chega a idade adulta quer ter seu 

trabalho. Questiona que quando se faz uma grande obra têm que se perguntar, principalmente os 

gestores públicos, qual o impacto positivo que vai causar na comunidade, com fins de 

desenvolvimento social, a exemplo de gerar mais emprego ou mais renda às pessoas. Diz aos atuais 

legisladores e aos que irão concorrer a eleição, que uma das tristezas é que vai vir muitos jovens de 

fora, principalmente, de Santiago, Bento Gonçalves, Porto Alegre, por que teve que sair buscar 

emprego fora, deixando suas famílias, suas raízes. Diz que este é um desafio que têm que procurar 

resolver. Diz que quando se fala num orçamento de doze milhões, tem que ver qual percentual pra 

gerar emprego e renda, tirando os da prefeitura. Questiona quais empregos foram criados para 
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melhorar a condição de vida dos munícipes. Analisa o pessoal do assentamento, Entre Rios, Carovi, 

quantos filhos já foram embora em busca de melhores condições. Faz sua mea-culpa, no que 

contribuiu como pessoa pública para que não ocorresse isso. Diz que esses jovens , infelizmente, 

saem para trabalhar nos piores cargos, pois nos grandes centros o melhor cargo, aquele que estava 

lá, já ocupou. Diz que essa reflexão, amanhã que é Dia do Trabalhador, os que estão na política e tem 

a responsabilidade de tentar mudar a situação, pensem como fazer isso. Pede que se questionem o 

que estão fazendo e o que está sendo feito é correto. Pergunta: será que estamos fazendo certo? 

Será que as obras sendo feitas são as corretas, as que mais necessitam? Feliz Dia do Trabalho a 

todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e ouvintes da 87.9. Se agrega as palavras do 

colega Erico pelo desenvolvimento que o Município deve ter e que devem apostar nisso. Estão no 

terceiro mandato e talvez pecaram por não ter feito muita coisa na parte de investimento e indústrias 

pro Capão do Cipó. Diz que é difícil atrair empresas em município pequeno, pois tem municípios com 

mais de cinquenta mil habitantes que não tem pra sanar problemas de emprego. Concorda que em 

outubro vai vir gente de Bento Gonçalves, Porto Alegre, Osório, Gravataí, cipoenses que moram lá e 

suas famílias estão aqui. Diz que foi bem pensada a ideia do colega do Capão do Cipó ser um 

Município próspero, dando trabalho aos cipoenses, o qual merecem muito. Diz que não devemos 

deixar de sonhar grande. Convida para a inauguração do busto em homenagem ao senhor Viriato 

Batista, no Carovi. Diz que não será uma homenagem isolada, pois teremos outros cipoenses que 

serão homenageados, e que, certamente, virá para essa Casa para apreciação dos colegas. 

Parabeniza ao Serginho, pois os cipoenses e demais produtores rurais estão satisfeitos pelas 

belíssimas estradas. Diz que estava junto com o Serginho quando o secretário de infraestrutura do 

estado lhe ligou dizendo que está disponibilizando um trator esteira para o município, onde viu o brilho 

nos olhos do Serginho. Diz que estão tocando o asfalto no Carovi, calçadão em frente a câmara, feira, 

a qual será um sucesso com o apoio de todos os colegas. Diz que é isso que espera que venha 

acontecer, principalmente, com o apoio dos funcionários. Deseja um feliz Dia do Trabalho, com muito 

trabalho e saúde, pois o resto a gente conquista com o tempo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade presente e em especial a 87.9. Amanhã Dia do Trabalho e se associa às homenagens ao 

povo sofrido da roça e do interior e da cidade. Faz homenagem especial ao seu pai que se aposentou 

como ferroviário e hoje é o Dia do Ferroviário. Diz que é um trabalho árduo e que antigamente não 

existia maquinário como tem hoje, e parabeniza aos demais ferroviários do País. Diz que a nossa 

câmara começou a obra e espera que seja em definitivo, mas que o Executivo fala muito em obras de 

qualidade, mas pelo jeito o que se vê isso não se concretiza. Fala que será gasto aproximadamente 

quinhentos mil reais na feira, nada contra, mas como é o tão falado calçadão tinha que licita empresa 

pra colocar os postes no meio da via pública. Diz que deveria se começar com obras de qualidade. 
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Fez uma indicação sobre o pedido de esgotamento das fossas sépticas nas residências do município, 

onde pessoas já se inscreveram na época do secretário Alexandre, o qual estava conseguindo uma 

empresa, e que o Executivo se reúna com a secretária e veja a possibilidade de arrumar essas fossas 

que estão transbordando. Pede ao colega Serginho, com carinho, tome providências para arrumar a 

fossa atrás da Secretaria de Agricultura que está aberta gerando mosquitos. Diz que tiraram os carros 

velhos, mas o poço continua. Fala da van que chegou do INSS para o DEMAC, gabinada, e que foi 

trabalho do secretário Alexandre que pediu ao INSS direto. Sobre as paradas de ônibus fez indicação 

pedindo conserto, nas do interior e da cidade, mas até agora não foi feito. Tomara que agora seja feito 

após o pedido do colega Diego, mas lembra aos munícipes que já havia feito tal pedido. Agradece e 

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

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta os colegas, comunidade presente, e 

em especial aos ouvintes da 87.9.  Parabeniza amanhã o Dia do Trabalhador, dia mais importante do 

Brasil. Diz que todas as pessoas de bem têm que comemorar o seu dia, tanto na vida pública como na 

vida privada. Pede que parem e pensem, principalmente os que não são envolvidos em política, que 

raciocinem pra ver se os políticos, de hoje, pensam nas pessoas mais necessitadas do interior que 

levantam de madrugada e voltam pra casa de noite. Diz que os políticos dependem do salário dessas 

pessoas, que contribuem pra viver. Diz em especial ao povo de Capão do Cipó, pois temos muitos 

trabalhadores. Falou com o secretário de obras, de manhã, que ia cobrar a patrolinha que se 

aposentou e foi tirado foto, no Carovi, trouxeram o dia que Tribunal de Contas estava aqui, de noite e 

foi feito o motor e até hoje  não fez um palmo de estrada. Falou pro secretário e ele lhe disse que até 

semana que vem põe trabalhar. Disse pro secretário que ela vai trabalhar um dia e estragar no outro, 

pois ficou muito tempo no sol e na chuva, e quando forçar estoura pneu, correia, filtro, cano. Diz que 

quer saber onde anda os nossos caminhões do município, pois só vê dois rodando e temos cinco. 

Sabe que tem um estacionado faz três meses, com pneu em cima, no pátio. Diz que tem uma 

empresa puxando pedra para fazer a feira, e quer saber quantos mil eles vão ganhar, pois se somar 

todas as cargas eles não trazem completa nunca, dá pra comprar dois caminhões novos. Diz que eles 

ganham cinquenta e três centavos o metro cúbico por quilômetro, se trouxerem doze metros cúbicos, 

dá seis reais e trinta e seis centavos o quilômetro rodado.  Diz que estavam trazendo pedras do 

Carovi pra sede do Município, os da empresa e os nossos caminhões secos. Diz que isso dá em torno 

de duzentos reais cada vinda. Pede que deixem os da empresa lá e venham com os nossos. Diz que 

isso dá alguma hora extra pros funcionários que, às vezes, não pagam. Diz que fica preocupado, 

assim como os colegas Erico e Ibanez, se o nosso município investisse na pequena propriedade os 

nossos filhos não iriam embora. Acredita que dia sete de outubro eles virão votar, mas os pais 

residem aqui. Fala que é pior pessoas que não tem vínculo nenhum com Capão do Cipó, vota, decide 

uma eleição e nem sabe como funciona o município. Diz que isso, sim, é triste. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA 
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APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, ouvintes da 87.9. Gostaria de dar os parabéns ao DBV, pelo baile sábado. Parabéns a 

todos os casais que prepararam tudo e estava uma noite muito especial. Ouvindo as palavras dos 

colegas Erico e Ibanez a respeito do emprego, diz que desde a emancipação e a primeira 

administração de lá para cá foi feito muita coisa. Participou da primeira administração e lembra da 

preocupação em atrair indústrias para cá e que foi cogitado pelos vereadores da época uma indústria 

de massas. Diz que foram atrás e por ser estrada de chão até Santiago as pessoas colocavam 

dificuldades, só que agora que temos o acesso até a cidade e temos a 377, imagina que seja mais 

fácil. Como o colega Ibanez disse, tem cidades maiores, sim, que não se tem indústria, mas Capão do 

Cipó tem potência e grandes chances de manter nossos filhos aqui. Diz que muitos vão sair estudar 

fora, mas que podem permanecer aqui trabalhando gerando renda pro nosso Município, fazendo com 

que cresça cada vez mais. Deseja feliz Dia do Trabalhador, afinal são eles que pagam o salário dos 

vereadores, prefeito e demais funcionários que trabalham na administração. Diz que se não fosse o 

pequeno agricultor que trabalha, levanta cedo, tira leite, planta, não estaríamos aqui, hoje, como foi 

dito antes. Parabéns aos cipoenses. Fala sobre a feira, e sempre se colocou a favor da feira, e diz e 

repete que o munícipe de Capão do Cipó, também, tem que ter alegria, não só trabalhar, e isso vem 

de encontro com a feira. Só que a sua preocupação é de gastar, esse ano, quase meio milhão de 

reais numa feira, pois o município se baseia essencialmente na parte agrícola e esse ano foi colhido 

muito pouco e as dificuldades estão por vir. Diz que se faça a feira, mas com os pés no chão. Dá 

exemplo do que o colega Ibanez colocou em reunião que tem shows e tem pessoas interessadas em 

vir fazer de graça, inclusive o filho do colega Ibanez, filho da terra, e até agora não sabe se foi 

fechado com ele. Diz que o dia da reunião, o pessoal que está organizando a feira, o Henrique 

Nascimento, disse que não.  Diz que tudo que é de graça e para o bem da feira, o pessoal que está 

organizando tem que prestar atenção, pois o dinheiro gasto ali amanhã ou depois pode fazer falta na 

Secretaria de Saúde, ou Educação, ou Obras. Diz que a Secretaria de Saúde, a qual trabalhou, acha 

uma das mais importantes e que mais necessita de dinheiro e  atenção. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores, comunidade, e ouvintes da 87.9. Agradece ao Serginho pelo bueiro o qual pediu junto 

com o colega Diego, após a Nara, na curva, o qual ficou muito bom. Diz que mais uma vez pede e o 

Serginho faz. Está preocupado com o asfalto no Carovi, a obra ficou muito boa, é de acordo em fazer 

asfalto, só se preocupa se urbanizar, pois vai subir luz, aposentado vai ter que se mudar pra os 

fundos de campo pra conseguiu aposentadoria. Diz que o prefeito terá que pensar nisso, fazer reunião 

junto com a câmara pra não deixar urbanizar aquela vila. É uma preocupação sobre os moradores 

daquela localidade. Diz que não é mais candidato a nada, nem prefeito, nem vereador. Acha que fez 

um bom trabalho aqui na câmara, e que sua meta era conseguir casa pro povão, e conseguiu umas. 

Não tem queixas de nenhum colega, nem, do Jaques, como presidente. Diz que como não é mais 
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candidato a nada, quer pedir sua renúncia como vice-presidente da câmara. Pediu para o Erico, por 

telefone, sua desfiliação. Diz que está fora da política e que quer atender as suas coisas. Se alguém 

falar de sua pessoa, irá morder a língua, pois acha que fez um bom trabalho, na medida do possível. 

Se magoou algum colega pede desculpas. Diz que amanhã ou depois irão dizer que brigou com o 

Jaques, por isso que saiu, o que não tem nada  a ver. Diz que se alguém falar isso pode chamar de 

mentiroso e que não foi de sua boca. Não tem nenhuma queixa do PMDB, é que vai ficar sem partido. 

Diz que seu Serafim é amigo seu e da sua família e não tem nenhuma queixa do PMDB e se alguém 

falar que deu briga, não foi. Prometeu pro seu Serafim se ele fosse candidato votar para ele, e vota. 

Isso deixa bem claro aqui pra não saírem falando coisas, assim como disse que iria votar no Dário, 

não interessa que fosse PP e estivesse no PMDB. Diz que as coisas são assim: o que é, é; e o que 

não é, não é. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, e ouvintes da 87.9. Sobre o 

carro pra água veio em boa hora, pois seria um desperdício colocar a nova pra água. Houve críticas 

em ter que ir para a água a nova, o que acha que não, pois a Saveiro que era pra Agricultura foi pras 

Obras e o Siena  que foi comprado pro CRAS foi pro gabinete. Diz que a prefeitura é uma só e tem 

que caminhar interligada com todas as secretarias. Sobre as lonas que o colega Jairo disse que sumiu 

um cone em sua secretaria, diz que enquanto foi secretário não sumiu nada, pois fez o pedido mas 

não fez o pagamento e nem o empenho. Diz que na sua gestão não sumiu. Diz que sobre as lonas o 

pessoal tem que se inscrever na Secretaria de Agricultura que tem os critérios que o Conselho 

Municipal de Agricultura definiu como será a distribuição. Só esclarece ao colega Ibanez que a 

contrapartida é sete mil e quatrocentos reias, e não dois mil reais, e os doze mil reais é duzentos é da 

Consulta Popular, como os cento e dez mil da ambulância é da Consulta Popular e não de emenda 

parlamentar. Parabeniza o Dia do Trabalho a todos os trabalhadores, que trabalham pra se manter 

nas propriedades e trazer riquezas pro município. Diz que sabe o quanto é difícil de se manter nas 

propriedades, ainda mais em um ano como esse que, às vezes, passa a máquina na lavoura e só 

acha palha, muito frustrante para eles. Diz que mesmo assim, ele sabe que perde, mas no outro ano 

planta de novo, pois tem coragem e vai sempre à luta. Sobre a vinda de indústrias tem que se engaja 

e diz que o prefeito conseguiu uma verba do estado pra agroindústria no valor de oitenta e três mil 

reais, e parece que o projeto está em fase de conclusão e será enviado e será liberado. Diz que tem 

filha que foi estuda e trabalha fora, e todos sabem que depois que saem não voltam mais. Vê os 

colegas falar em pessoas que vêm de Porto Alegre e demais localidades votar aqui, mas nesse ponto 

diz que é assim, pois chegam trazer candidato de fora pra concorrer no município. Isso não o 

surpreende virem só votar dia sete, devido a virem concorrer. Diz que nada mais justo virem votar, 

pois, às vezes, um pai é candidato, um amigo, um companheiro, mas de fora pra concorrer é 

desrespeitar o cidadão do Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e 



0112 

 

ouvintes da 87.9. Parabeniza o Dia do Trabalho, e que nós todos somos de mão calejada e vem de  

família pobre e humilde, onde vivem na agricultura e fazem da agricultura o sustento. Diz ter provas 

disso e convida os colegas e amigos que queiram conhecer a sua pequena propriedade no Entre 

Rios, a qual se orgulha em trabalhar com a bacia leiteira ajudando sua família no trabalho do dia a dia. 

Diz que tem conversado com o Serginho, o qual está coordenando a Secretaria de Obras do 

município, e diz que após a conclusão do asfalto tem que dar continuidade ao patrolamento do Entre 

Rios, pois estão esperando o rolo e que seja feito no assentamento Nova Esperança patrolamento em 

lugares que ficou faltando. Diz que a preocupação dos colegas com emprego é fundamental e cabe 

aos vereadores se unir e ir atrás de empresas na região de Encantado e Lajeado, pois hoje temos o 

acesso asfáltico. Diz que os grandes políticos trabalham para o pequeno produtor, o qual sempre 

defendeu e que fez uma indicação para o decreto que baixou a hora-máquina da patrulha agrícola 

para vinte e cinco reais, a qual era quarenta reais. Diz que foi um trabalho em parceria com os 

colegas e hoje está aí em andamento. Diz que tentaram, através do Executivo, mas não tem recurso 

nem emenda para a compra de semente de aveia para o pequeno produtor, mas estão estudando e 

correndo atrás pra ver se conseguem para beneficiar o pequeno produtor. Diz que o pequeno produtor 

é o sustento do município de Capão do Cipó e o sustento dos vereadores. Convida, para sábado, no 

Carovi a inauguração do asfalto, e acredita que não será transformada em urbana e as pessoas irão 

conseguir se aposentar, sim. Tranquiliza aquela comunidade e diz que irão trabalhar para melhorar 

ainda mais as comunidades do interior. Parabeniza a administração municipal por mandar uma 

academia popular para a localidade de Entre Rios. Diz que a inovação chegou aquela localidade 

graças a administração Froner, nesses três anos e pouco. Diz que seu José Mateus, do Inhacapetum, 

pede que seja patrolada aquelas estradas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Diz ao colega, compadre e amigo Sergio, que nessa Casa 

não tem o que falar do relacionamento que teve como colega e presidente, com respeito um pelo 

outro, e que é assim que devem ser. Espera que tenha merecido cada vez mais a confiança um do 

outro. Agradece a comadre Fabiane pelo almoço de hoje. Sobre a feira a respeito do investimento, só 

diz que ambos os colegas, na reunião, concordaram com a  feira. Diz que é bonito e sabem que 

muitos pavilhões irão ficar ali, investimento que irá ficar pra Secretaria de Agricultura e de Obras, onde 

quem ganha é o Capão do Cipó. Ressalta que é o que sabe até o momento. Diz à colega Regina que 

a respeito do seu filho aceitar ou não o convite, primeiramente não haviam convidado ele, depois sim, 

mas aí diz que ele não aceitou mais devido a outros compromissos antes agendados. Diz que ele 

agradeceu ao convite e que se viesse seria, sim, de graça o show. Deixa bem claro essa situação. Diz 

ao colega Jairo, sobre o calçadão, que conhece inúmeros calçadões e não lembra de algum com 

poste no meio da rua, e sim na calçada. Diz que iluminação adequada e com o tipo de calçamento a 

ser feito aqui, isso sim viu em vários locais. Pede aos colegas que reclamem depois de pronto e não 

esteja de acordo. Diz que se o projeto a ser feito é o que lhe passaram, é lindíssimo, e só quem ganha 
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é povo cipoense. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Pede luminárias na Rua João Bolzan e atrás da prefeitura, seu 

Adolfo e dona Miriam faz horas que reivindicam, e nada. Diz ao colega Alacir que usar o Siena para o 

gabinete, tudo bem, pois esse vereador não vai denunciar, pois estão trabalhando a bem do povo. Diz 

que no governo do colega Alacir, quando assumiram, denunciaram que o Siena do CRAS estava no 

gabinete, lá em São Borja na Polícia Federal, e tiveram que ir lá. Diz que quem não deve, não teme, e 

se tem qualidade de trabalho os juízes sabem que o correto pode andar de cabeça erguida que nada 

vai atingir. Sobre o rolo, o povo necessita explicação, pois ainda não foram distribuídos devido faltar 

um rolo, comprado pela Secretaria de Agricultura, por isso foi cobrado do secretário da época. Já que 

o colega explicou, agora querem saber onde está o rolo, com quem e quando irão distribuir ao povo. 

Sobre o candidato de fora pra concorrer, se tivesse ganhado a eleição, muitas coisas mal nessa 

administração, não teria acontecido. Ressalta que São Miguel é aqui, e que pegamos um pedaço de 

lá, de Santiago, de Tupã para emancipar Capão do Cipó, então não tem como dizer que o candidato 

Cesar era de fora, pois é de São Miguel, a mesma gleba de terra que hoje é Capão do Cipó.  

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: Diz que é 

importante que a empresa VIVO se instale no município, que vão por torre no Carovi, só que tem que 

ter projeto e nunca viu esse projeto. Quer ver se vai alcançar nos assentamento, no Inhacepetum, 

pois a da OI não pega, e não adianta empresa grande vim querer pegar dinheiro, pois sabe que no 

mínimo tem que ter cinquenta metros longe de órgão público, colégio, prefeitura, creche e no Carovi 

não tem essa quantia. Diz que se for de má qualidade que nem venham. Sobre a feira, como 

presidente da Casa, cobrou do prefeito e do presidente da feira que o ano é impróprio pra feira, pois 

quatrocentos e cinquenta mil reais, somou e dava um bom cheque-seca pros munícipes. Diz que 

temos aproximadamente mil e cem famílias na cidade e interior, o que dava trezentos e setenta e 

cinco reais por família, o que dá dez sacas de aveia, independente do poder aquisitivo. Se fosse por 

pessoas, três mil e cem pessoas, dava cento e quarenta reais por pessoa. Diz que a feira irá divulgar 

o município, o que é bom, só que as empresas que vão levar, aqui fica parado. Diz que esse ano os 

produtores não colheram nada, por isso criticou, não que seja contra a feira. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA 

WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Diz que o Gringo Tamiosso ainda continua sem água, e que 

levam às vezes sim e às vezes não. Fala que o mesmo questiona por que a administração não puxa 

água da hípica e leva para cinco famílias, o que dá novecentos metros, pois a situação está ficando 

crítica. Sobre indústria  que estão falando lembrou do frigorífico de peixe que perdemos por falta de 

projeto, dito pelo colega Sergio, que foi a Brasília e lá foi dito que foi perdido por incompetência da 

administração. Conclui a fala dizendo ao colega Alacir que o mesmo a confunde, às vezes, pois 

quando foi feito eleição da Mesa a sua chapa, composta de cinco pessoas e o PP quatro, o Sergio 
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votou em branco e mesmo assim, tiveram cinco votos. Diz que o colega Ibanez votou com caneta 

preta, e afirma que não votou na sua chapa, então um do PP votou com eles, aprovando e 

concordando com as ideias. Diz que por isso o colega a confunde, e que achou que o colega iria 

passar a apoia-los. Diz que daí o colega fala do candidato que era de fora, se era de fora a UDP não 

olha só por estar na administração receber o salário, tem que ter alguém competente. Diz que esse 

administrador de hoje, se dá bem como pessoa, mas como administrador deixa muito a desejar. Diz 

que para a UDP não basta estar lá, ser prefeito, tem que ter competência. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Responde a colega Regina 

e diz que de tão competentes que são, deixaram sabotar o maquinário da prefeitura em outubro, na 

eleição, e só puderam ocupá-los em abril. Como gestores e competentes tinham que ter botado 

segurança ou câmera pra ver quem sabotou e teria pego esse pessoal. Diz que o Froner é 

incompetente por fazer o calçamento irregular. Diz que o Froner está fazendo asfalto, está sobrando 

dinheiro pra investir na feira, quatrocentos e cinquenta mil reais, investimento que vai ficar pra sempre 

e não precisa tirar, depois de cada feira, das propriedades e arrancar cano, independente de quem 

venha, pois, com certeza, outros virão.  Diz que concorda com o que o colega Jaques disse da patrola 

estar parada, pois é contra isso, só que o maquinário ficou parado quanto tempo sem poder usar e 

que a administração começou em abril. Diz que isso têm que admitir que não foi incompetência do 

governo Froner isso, pois quando assumiu colocou câmera na prefeitura. Diz que se o governo Froner 

fosse incompetente não sobrava dinheiro para asfaltar. Pergunta quantas ruas asfaltaram em oito 

anos e  quantas o Froner fez em três anos? Diz que vão ter que engolir o Froner até o fim do ano 

inaugurando obra e mais obra. Diz que não adianta teimar e dizer que ele é incompetente, pois 

independente do partido que ele seja, ele é competente e tem visão e vai trazer muitas obras pro 

município. Diz que os colegas irão comprovar ajudando inaugurar inúmeras obras aqui no município. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: 

Acredita que cada um deva fazer a sua parte e que houve obras no primeiro mandato, obras no 

governo Froner, e não é o momento de criticar o que foi, o que está e o que vai ser realizado. Diz que 

temos o projeto de lei 017, sobre o incentivo aos nossos agentes de saúde, e está na hora, de hoje se 

possível, colocar em votação, pois é muito importante esse incentivo aos agentes de saúde. Diz que 

são pessoas que trabalham com os pés no chão visitando as comunidades do interior e da cidade e 

se depender de sua pessoa, diz à eles que já receberão esse incentivo. Diz ao colega Sergio que foi 

um prazer muito grande e será até o fim do ano de estarem juntos, pois é um grande amigo, parceiro, 

pessoa extraordinária como colega, já conhecia de tempos. Diz que o Partido Progressista está de 

braços abertos para o receber, novamente para fazerem fileira. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Diz que quando se falou em 

candidatos de fora, entra no debate, pois é uma questão natural isso, sendo que vivemos em um 

município livre e os partidos têm o direito de escolher o candidato que bem entenderem e esse foi o 
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que  a UDP escolheu e deve ter tido seus motivos, e bons motivos. Diz que essa mesma liberdade 

leva à pessoas que eram contra a emancipação e hoje exercem cargos públicos. Diz que isso é um 

direito de cada um, normal. Diz que isso faculta por exemplo se eleger vereador e assumir uma 

secretaria. Nada contra. Diz que no mandato cada um é livre e tem quatro anos pra comunidade vim 

julgar. Diz que isso é o mais importante. Só não podem deixar de sair do debate de como resolver os 

problemas, pois não adianta vir e apontar o dedo pro passado sendo que temos o presente pra 

resolver e essa é a principal função. Diz ao colega Sergio que participa abertamente das reuniões da 

UDP, e é presidente do PMDB e disse e defendeu o colega Sergio pra majoritária e continua 

defendendo. Diz isso, pois quer a mudança, sair desse radicalismo do A e do B, um falando mal do 

outro, onde se um faz errado o que justifica é que o outro fez, também. Diz que nós nunca iremos 

evoluir como município enquanto tivermos essas picuinhas, por isso aposta no colega Sergio e diz, 

abertamente, na Tribuna. 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: INDICAÇÃO 

025/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. COMUNICADO,  do Ministério da 

Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. INDICAÇÃO 026/2012, do vereador 

Diego Nascimento ao prefeito municipal.   OF. 021/2012, da Secretaria de Administração, enviando 

Projeto de Lei 017/2012. PROJETO DE LEI 017/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alcançar, em parcela única, incentivo financeiro adicional, a título de 

produtividade aos Agentes Comunitários de Saúde do Município, abre crédito adicional especial no 

orçamento do exercício de 2012 e dá outras providências”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2012, 

dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jaques Freitas, Jairo Charão e Sergio Seifert ao 

prefeito municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 004/2012, dos vereadores Regina Weidmann, Erico 

Rosado, Jaques Freitas, Jairo Charão e Sergio Seifert ao prefeito municipal.  Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2012, dos 

vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jaques Freitas, Jairo Charão e Sergio Seifert ao 

prefeito municipal, vereador Ibanez Garcia contra, vereador Erico Rosado a favor, vereadora Regina 

Weidmann a favor, vereador Alacir Dessoe contra, vereador Jairo Charão a favor, vereador Diego 

Nascimento contra, vereador Sergio Seifert a favor, vereador Antonio Jardim contra, portanto o pedido 

ficou empatado sendo desempatado pelo senhor presidente, vereador Jaques Freitas, que votou a 

favor, ficando aprovado por 05 (cinco) votos a favor  e 04 (quatro) votos contra. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 004/2012, dos vereadores Regina Weidmann, Erico Rosado, Jaques Freitas, Jairo 

Charão e Sergio Seifert ao prefeito municipal, vereador Jairo Charão a favor, vereador Diego 

Nascimento contra, vereador Erico Rosado a favor, vereador Ibanez Garcia contra, vereadora Regina 

Weidmann a favor, vereador Antonio Jardim contra, vereador Sergio Seifert a favor, vereador Alacir 

Dessoe contra, portanto o pedido ficou empatado sendo desempatado pelo senhor presidente, 
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vereador Jaques Freitas, que votou a favor, ficando aprovado por 05 (cinco) votos a favor  e 04 

(quatro) votos contra. Após o Líder de Governo, vereador Ibanez Garcia, faz a retirada do Projeto de 

Lei 005/2012. Após o senhor presidente informa aos interessados que a prova para o concurso de 

Auxiliar de Serviços Gerais, da Câmara de Vereadores, será dia 06/05/2012, às 09:00 horas na 

Escola Júlio Biasi. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 

08/05/2012,  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, 30 de abril de 2012. 


