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ATA N° 14/ 2012 (Ordinária) 

Aos 08 (oito) dias do mês de maio 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 13/2012, da Sessão Ordinária do dia 

30/04/2012, 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 ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Sergio 

Seifert lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor presidente, colegas,  

demais presentes e o Jornal Folha Regional. Fala sobre as Missões Redentoras que estão ocorrendo 

no município, e que  a partir do dia doze de maio os missionários redentoristas estarão na Igreja 

católica fazendo o trabalho com os jovens e crianças. Diz que é importante, pois as famílias do interior 

se visitam através da igreja, e que independente de religião foram convidadas todas as famílias do 

município a participar. Parabeniza a comunidade católica por essa iniciativa. Diz que é importante que 

a Cipoense FM divulgue. Esteve no Carovi na inauguração do asfalto e do monumento ao senhor 

Viriato. Diz que há três dias esteve na escola Macedo Beltrão, pois devia ao professor Rodolfo uma 

visita, e lá ele está implantando  projeto pra microempresa direcionado aos jovens. Diz que está 

recém iniciando com a coordenação das professoras Marta, Rosane e do professor Rodolfo, 

conveniados com o SEBRAE, procurando despertar nos jovens a ideia de como se criar uma 

microempresa, a qual não precisa de muitos recursos. Diz que estão vendo projeto para uma fábrica 

de massa no Carovi, onde o custo é de dois mil reais e que os bancos públicos financiam a longo 

prazo. Diz que os jovens da escola Macedo Beltrão vão visitar as famílias para ver o perfil, a renda e 

onde trabalham, como se fosse um raio x do município. Diz que não adianta trazer aviário, pois a 

comunidade não se adapta, mas sim trazer algo que a pessoa tenha vocação. Diz que aqui a maioria 

da comunidade trabalha com soja, milho, leite, suíno, e que outras culturas não se adaptam. Diz que 

não adianta o filho querer implantar outra cultura, se o pai trabalha com milho, soja. A exemplo de 

chegar para um pai e dizer: vamos colocar um aviário! E o pai responde: não! Dá exemplo que de 

então dizer que vai melhorar a questão do leite, da agricultura. Diz que a câmara, a comunidade e 

Executivo têm que incentivar. Diz que visitou várias instituições de ensino, mas uma horta comunitária 

como a da escola do Carovi não viu, é uma das melhores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, 
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colegas e ouvintes da 87.9. Sobre a pequena geração de renda no município, diz que deve ser 

liberado, antes das eleições, uma emenda no valor de cem mil reais, de dois mil e nove, da Consulta 

Popular, votada pelos cipoenses. Diz que deve ser liberada e está empenhada cinquenta mil reais pra 

casa do agricultor, e que o colega Alacir sabe, pois era secretário na época. Diz que é importante que 

venha e seja empregado para geração de renda. Sobre a inauguração do asfalto no Carovi, diz que 

não concorda com o que estão comentando que o mesmo irá se deteriorar antes mesmo da eleição, 

pois é o mesmo discurso que fizeram com esses da sede do município, e estão aí com material de 

qualidade e a mesma empresa. Diz não acreditar que seja algo eleitoreiro. Ressalta que a 

comunidade do Carovi está muito feliz de sair da lama, da poeira para um asfalto. Diz que espera que 

todos os moradores sejam contemplados com asfalto em frente às suas casas. Diz que teve 

moradores que lhe disseram que tem cidades grandes, com grandes bairros e que ainda estão na 

poeira. Ressalta a felicidade do seu Neuzo, seu Polaco, seu Antão e seu Rubem, com a homenagem 

feita aos senhor Viriato, o qual em conversa com o senhor Franklin diz ser uma semente plantada na 

primeira legislatura, mas que agora foi feita uma proposição em seu nome, aprovada pelos colegas 

para que fosse feita essa homenagem. Em breve mais cipoenses irão ser lembrados com 

homenagens. Agradece aos funcionários que ajudaram no almoço, ao Vanderlei, ao Aílton, ao 

Elisandro, O tinta e o secretário Serginho, pois tinham pressa e o prazo era curto. Em nome da família 

do doutor Rubem agradece ao Lilo, a dona Joana, o Alcides, o Vernei, o seu José Cilon,  o Franco, a 

dona Tânia, o Henrique Nascimento, o colega Diego e o Mateus, que auxiliaram na hora do almoço. 

Agradece a presença dos colegas que estavam disponível e lá se encontravam. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com seis minutos, 

pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade presente e em especial a 87.9 e ao seu Claudio Irion. 

Parabeniza todas as mães pelo Dia das Mães. Pede desculpas ao povo do Carovi, por não se fazer 

presente na inauguração do asfalto do Carovi e do busto do Viriato, ilustre cidadão, por motivo de 

saúde. Transmite um abraço ao amigo Polaco, Neuzo, Antão e Rubem e demais familiares pelos 

préstimos do ilustre cidadão cipoense, que foi homenageado. Transmite essa homenagem às demais 

pessoas que o ajudaram na longa caminhada, onde ele foi um líder da comunidade. Enfim a todas as 

pessoas que não tinham doações pra dar, mas ajudaram com seu suor e construíram a localidade do 

Carovi, assim como ajudaram a construir a sede do município na pessoa do seu Serafim, o qual teve 

ajuda, também. Ressalta que uma pessoa sozinha não faz nada. Fez indicação para que seja feito 

limpeza nas vias públicas do município, em  especial na área urbana, com recolhimento de lixos e 

restos vegetais, fazendo com que a cidade tenha aspecto de higiene e limpeza para os munícipes e 

pra os nossos visitantes. Fez indicação pedindo a conclusão da rede de água de Tunas e dos 

Palmeiros, pois recebem água do caminhão e o poço foi perfurado. Diz que uma casa se começa com 

alicerce forte, onde diz que asfalto é belo, mas todo asfalto com base bem forte não se deteriora. 
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Acredita que os nossos possam, amanhã ou depois, acontecer algum problema, como aconteceu 

nesses nossos, da entrada, que foi remendado. Diz que essa semana estavam remendando em frente 

a Igreja Quadrangular. Não tem como dizer que as obras são de boa qualidade. Espera que no Carovi 

seja. Agradeça, principalmente, e não foram convidadas as pessoas que doaram pedra pra todo o 

asfalto do Carovi, foram por que o vereador convidou e lá estavam presentes. Diz que quem doa o 

material e quem ajuda, não é mencionado, mas para tirar lasca e se aproveitar dos momentos, tem 

quinhentos, inclusive num dia de vacinação dos idosos fazer um ato político, que não deveria 

acontecer. 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.  Sobre o concurso domingo, da câmara, 

diz que estão todos de parabéns, os fiscais, a equipe da Objetivas, principalmente a Silvane, o doutor 

Gustavo e o Roberto, e que não ocorreu nenhum problema, até agora. Diz que daqui uns dias vamos 

saber quem vai vir trabalhar aqui nessa Casa. Parabeniza o Hospital de Caridade de Santiago, na 

pessoa do Ruderson Mesquita, pela inauguração da nova UTI, quinta-feira, onde estava presente o 

vice-governador e o secretário de saúde do estado. Diz que a mesma irá beneficiar toda a região e 

que futuramente irão trabalhar pra conseguir a UTI neonatal, que é muito necessária. Ficou chocado, 

e a diretora lhe ligou e pediu pra falar, pois era pra ter terminado a três meses o cercamento do pátio 

da escola Julio Biasi, não sabe se falta dinheiro, mas tinha até um porco no pátio, domingo, e o 

pessoal da empresa Objetivas tirou até foto do ‘mascote’. Diz que é falta de consideração com os 

alunos e com o colégio, e não sabe de quem era o porco, mas tocavam ele e ele voltava. Falou com o 

secretário de Assistência Social, o Henrique, e lhe preocupa que muitas pessoas precisam de uma 

caixa d’água e tem vinte e cinco caixas no pátio das obras e não foram distribuídas. Diz que foram 

compradas quarenta. Pergunta: estão esperando o que pra distribuir essas vinte e cinco? Diz que não 

foi dinheiro do Executivo, e sim do governo do estado. Pede às pessoas que precisam que venham 

pegar as caixas na prefeitura. Pede desculpas de não ir na inauguração do asfalto do Carovi, por que 

o Executivo acha que só tem vereadores da situação. Diz que a câmara de vereadores não recebeu 

convite, por isso não foi, e que o secretário de obras, Serginho, lhe encontrou sábado de manhã 

perguntando se ia. Diz que eles só lembram dos vereadores quando é pra votar projeto pra liberar 

dinheiro pro Executivo, e lhe provem o contrário. Diz que o Executivo não foi capaz de mandar o 

convite, e quem sabia era os vereadores da situação. Diz que é uma falta de respeito ou tem pouca 

gente pra fazer um ofício? Quer saber onde estão as lonas das estufas, e o vereador Alacir era 

secretário e sumiu um rolo inteiro, deram pra uma pessoa e quer saber quem. Diz que uma pessoa 

levou um rolo inteiro ano passado. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Não se fez 

presente no evento do Carovi, pois tinha outro compromisso agendado em Santo Ângelo, com sua 
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família, mas se estivesse aqui, com certeza teria ido, pois é dinheiro seu e de todos os munícipes que 

foi empregado lá. Diz que o povo do Carovi merece e sempre disse que quando a Administração fizer 

algo de bom irá ouvir seu elogio, sim. Diz que se é bom ou não o asfalto, o importante é que está lá. 

Diz que o povo do Carovi está de parabéns, pois ajuda pagar o seu salário, o do prefeito e de todos 

nós e merece aquele asfalto e muito mais em todos os setores. Parabeniza o Hospital de Caridade de 

Santiago, na pessoa do Ruderson, devido a inauguração da nova ala da CTI, e torce que consiga a 

UTI neonatal, pois foi secretária de saúde e sabe como faz falta aqui na região. Diz que o HUSM, que 

nos atende, estava sempre lotado e Santiago está alcançando esse porte. Sobre o cercamento da 

escola, que o colega Jaques mencionou, diz que se foi tratado pra ser acabado em janeiro ou 

fevereiro, se está no contrato, a Administração deve olhar isso, pois estamos quase nas férias de 

inverno. Diz que até pode ter sido paga a obra e não foi concluída. Diz que a Secretaria da Fazenda 

deve fiscalizar melhor, pois essas firmas sempre estão protelando alguma coisa ou outra. Deseja um 

feliz Dia das Mães a todas as mães do município, pois são guerreiras, batalhadores, organizando a 

casa, encaminhando filho pra escola. Diz que uma mãe é tudo dentro de uma casa, e em seu nome e 

em nome do Conselho Municipal de Saúde,  a qual dona Maria Tramontina é presidente, parabeniza 

todas as mães cipoenses. Fala, novamente, sobre os Agentes Comunitários de Saúde, pois foi 

procurada por eles a respeito da insalubridade. Conversou, de tarde, com os colegas Antonio e Alacir 

e os mesmo são de pleno acordo deles continuarem recebendo, já que é direito deles. Diz que a 

Administração, não a secretaria, mas sim o Executivo, não contratou o perito, não sabe o motivo. 

Sugeriu que a prefeitura desse ajuda de custo a cada um deles no valor da insalubridade, antes 

recebida, pois é legal. Questiona o porquê de retira somente deles a insalubridade. Já explicou que 

pra tirar ou dar tem que ter laudo pericial, o qual deve ser feito anualmente em todas as secretarias. 

Acha que se eles forem receber, será retroativo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

SERGIO SEIFERT (PMDB):  O vereador fica com três minutos, pois cedeu um minuto de seu 

tempo regimental ao vereador Erico Rosado e um minuto ao vereador Jairo Charão. 

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

Retifica o senhor presidente e diz que está sem partido. Agradece em nome do Serginho, que o 

Pedrão pediu para ele fazer um bebedouro no Rossano Meneghini, e amanhã cedo está indo a retro, 

e avisa o pessoal do Passo do Tibúrcio que se tiver algum bebedouro é só ligar para sua pessoa ou 

para o Serginho que vai estar em casa durante o dia e a retro estará lá na localidade e depois não 

volta mais. Aproveita a 87.9 pra transmitir esse recado. Sobre o asfalto sempre foi a favor e vai ser, 

pode até ser de má qualidade, mas enquanto não provar é de acordo, pois já pensou com essa seca e 

o alto fluxo de caminhão o que seria dos moradores e na frente do colégio. Deixa isso bem claro, não 

é que seja contra ou a favor do prefeito, mas se fosse prefeito faria, também. Diz que o pessoal está 

comentando que não irá de candidato por que a ficha é suja. Diz que tem provas, já tirou no cartório e 

sua ficha é limpa e não vai por que não quer. Diz que agora a tarde o Erico assinou  a sua desfiliação. 
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Diz que não quer e não pode ser candidato, pois agora não tem partido. Deseja feliz Dia das Mães 

para sua mãe, sua esposa e demais mães cipoenses. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, 

comunidade, jornal Folha Regional e ouvintes da 87.9. Recebeu ofício do deputado Luiz Carlos 

Heinze que veio duzentos e cinquenta mil reais através do Ministério das Cidades, pra infraestrutura 

urbana do município, o que quer dizer que terá mais asfalto no Município. Diz que em dois mil e sete 

esteve em Bozzano, buscando projeto do asfalto, antes de começa a Tancredo neves, e colocou ao 

ex-prefeito, aqui na câmara, de começa asfaltar e na época acharam que era caro. Diz que, hoje, 

estão vendo que caro foi fazer a Avenida. Diz que se for falar em asfalto, que recém está começando 

e os colegas já acham que é de má qualidade, diz que o tempo que dirá, pois de má qualidade é a 

377 que várias vezes foi reformada e teve maquinários fazendo bloqueio por não ter condições de 

andar. Não critica quem está fazendo o asfalto, pois tem competência pra fazer, a exemplo de vermos 

uma cidade limpa, com asfalto, o que é desenvolvimento perto município e seja o prefeito que for, 

qualquer morador quer asfalto na frente de sua casa. Parabeniza a comunidade do Carovi, não pode 

ir na inauguração, mas antes foi olhar e ficou muito bom, e é normal em um lugar ou outro ceder, pois 

cede o asfalto. Vai haver mais asfalto no município, com essa verba. Convida os colegas vereadores 

a trazer emendas pro município, pois quando foi oposição trouxeram várias emendas através do 

deputado Luiz Carlos. Pede que peguem junto, antes de só criticar, pois o povo se sentirá contente 

vendo que os vereadores querem o desenvolvimento do município, sendo oposição ou situação, 

independente de quem está no poder. Diz que o asfalto só vai engrandecer o município. Parabeniza 

as mães pelo Dia das Mães, próximo domingo. Sobre o projeto pediram pro presidente por em 

votação, hoje, pois os agentes de saúde precisam ganhar. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

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

comunidade, jornal o Folha e ouvintes da 87.9. Parabeniza a querida comunidade do Carovi, pela 

inauguração do asfalto, em nome do seu Neuzo Pereira Batista. Diz que era um dever seu e dos 

demais vereadores participar dos atos inaugurais e das festas que acontecem no município, se não foi 

convidado ou foi, é dever participar. Participou hoje pela manhâ nos areieiros, onde acompanhou o 

trabalho de criação de uma associação e já marcaram audiência com o prefeito para isso. Agradece 

ao Serginho pelo patrolamento que está sendo feito no Entre Rios, e o patroleiro novo, muito 

competente. Estava na sua residência de manhã e anotou na agenda para fazer visita a Assistência 

Social, conversar com o secretário Luiz Henrique Machado de Lima, pra aquisição de mais cestas 

básicas para o pequeno produtor, onde o secretário lhe colocou que foram conseguidas mais 

trezentas cestas básicas da Defesa Civil. Diz que ficou muito emocionado com isso, devido aos 

problemas com estiagem que assolou o nosso município. Diz que a Assistência Social está prestando 

contas das que já foram distribuídas. Diz ao secretário Léo que olhe com carinho as pequenas 

propriedades que estão sem água, a exemplo do seu Valdir ‘Parente’ que passa por necessidade 
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imensa, pois os peixes estão morrendo. Diz que recebeu convite do secretário Léo para fazer visita 

ele, de tarde, mas não pode ir. Pede que ele veja também no seu Ernesto e na dona Oliveira. Sempre 

defendeu a pequena propriedade e agora a seca assola o município e não temos de onde tirar 

recurso. Se criou e vive na agricultura, e hoje com o tempo bom já teríamos uma lavoura de 

mandioca. Diz que é pobre e vive humilhe, e uma carne ou galinha com mandioca, é uma alimentação 

que não temos, pois a rama não produziu mandioca devido ao solo muito quente. Diz que um leite 

com canjica ou farinha de milho, nós não temos. Diz que a plateia e os colegas podem dar risada, 

mas é um fato que fala, pois passou por essa necessidade. Diz que não é por que, hoje, ganha esse 

salário que vai se achar melhor que o pequeno produtor. Diz que é uma iniciativa sua, da 

Administração e dos colegas em socorrer os pequenos produtores e conseguir cestas básicas, pois 

não temos o que produzir no inverno, se não é plantar uma pastagem, e é o que o secretário Léo esta 

fazendo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, jornal Folha, rádio 87.9. Quer em nome do colega 

Ibanez, que leve a família do seu Neuzo o convite da inauguração do busto e a homenagem em nome 

do seu Viriato Batista, pois foi uma pessoa que ajudou muito a comunidade do Carovi. Sobre o asfalto 

diz que é melhor qualidade de vida para aqueles moradores, e se vai ser destruído mais adiante, irão 

ver. Sobre as pessoas que doaram pedras pro asfalto do Carovi, que o colega Jairo citou, diz que no 

dia trinta de abril de dois mil e doze colocou indicação para que o Executivo entregasse um diploma 

em agradecimento à essas pessoas. Diz que o prefeito lhe disse que o prazo era curto e não teria 

como entregar junto com a inauguração, mas que o prefeito lhe garantiu que nas próximas 

inaugurações dos asfaltos na cidade irão fazer junto com as demais pessoas que deram pedras. Faz 

convite do patrão do CTG, seu Paulinho, para dia doze de maio grande jantar-baile com o grupo Os 

Pataqueiros, no valor de quinze reais os ingressos, na rádio Cipoense. Convida todos, principalmente, 

pois o baile é em homenagem à elas. Levar pratos e talheres. Diz que o secretário Léo, da Agricultura, 

avisa que a encomenda de mudas já está iniciando, para os interessados. Deseja feliz Dia das Mães, 

a todas as mães cipoenses, em, especial a sua e de sua esposa. Sobre o projeto 017, dos agentes de 

saúde, diz ser importante, pois trabalham dia a dia pra ajudar a comunidade e pede que os colegas 

olhem com atenção e que o presidente coloque, hoje, em votação. Diz que o colega Sergio comentou 

que amanhã a retro estará indo ao Passo do Tibúrcio, e pede que seja feito um bebedouro para o 

Francisco. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de 

Partido, PDT: Pede que Deus ajude que a Juvenal Garcia dos Santos saia da poeira, pois os 

moradores merecem, e não como fizeram asfalto em rua que não tem nenhum morador e eles 

continuam na poeira. Pede que o Executivo licite também para uma rua do Carovi que fizeram só até 

metade, deixando os moradores Dirceu, Marli e Adelino na poeira. Diz que acha que é por que eles 

são da oposição e de certo não merece asfalto. Diz que a Marli se filiou ao PMDB e parece que irá 

concorrer e seu Dirceu, também, parece que irá concorrer pelo PDT, novamente. Diz que no Entre 
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Rios o senhor Décio Nascimento está sofrendo com a estiagem e esteve na secretaria do Meio 

Ambiente pedindo providências, pois os peixes estão morrendo. Faz um desabafo sobre o secretário 

da Fazenda, o qual colocou a um munícipe que viesse reclamar com os vereadores, pois o mesmo 

disse que paga iluminação pública e não recebe. Diz que o secretário disse a esse senhor que é por 

que os vereadores não aprovaram o projeto que não licitaram o material, e que o projeto estaria a dois 

meses na câmara. Diz que o secretário englobou todos os vereadores. Informa que o projeto já foi 

votado a duas semanas e que tem projetos que chegam no mesmo dia e já votam para não prejudicar 

os munícipes.  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: 

Parabeniza as mães, principalmente a sua mãe e a sua esposa, pelo seu dia no próximo domingo. Diz 

ao vereador Antonio, que todos sabem que o Valdir é seu cunhado, e que o mesmo já falou com o 

secretário de agricultura e disse que paga por fora se preciso. Diz que também falou com o Leomar e 

se não for essa semana já sabe o que fazer, pois já falou mil vezes e não adianta. Diz que o 

secretário da Fazenda nem sabe as coisas, pois na não teve duas sessões, uma por que foram na 

URI, na palestra do Tribunal de Contas, e outra por que era feriado do município. Diz que o secretário 

quer jogar os vereadores contra a comunidade. Fala que o dinheiro para os agentes de saúde veio dia 

vinte e sete de dezembro de dois mil e onze, e que vão colocar hoje em votação por consideração à 

eles, pois se o Executivo quisesse teria mandado desde essa época. Sobre as cestas básicas diz que 

a feira vai gastar quatrocentos e cinquenta mil reais, e o município não vai ser investido quase nada, 

então se fosse no ginásio sairia em torno de cento e cinquenta mil reais, o que daria para comprar 

desses trezentos mil reais, mil oitocentas e noventa cestas básicas, pois todo mundo sabe que 

ninguém colheu bem esse ano. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Diz que nota a 

preocupação de todos os vereadores a respeito da água, pois ano após ano a falta d’água no 

município aumenta. Quer saber por que o Executivo não se preocupa em fazer um projeto pra tentar 

reverter esse problema. Lembra que vereador Jairo colocou nessa casa um projeto-sugestão para 

cisternas, e os vereadores da situação votaram contra. Fica o registro de sua indignação, pois agora 

todos vêm falar que estão preocupados em resolver esse problema da água. A respeito da ajuda de 

custo do décimo quarto salário para os agentes de saúde, quando viu o projeto disse que o dinheiro 

deveria ter vindo em dezembro, pois quando foi secretária sempre vinha em dezembro. Diz que esse 

dinheiro está na conta da prefeitura desde vinte e sete de dezembro de dois mil e onze, e estamos em 

maio de dois mil e doze, caracterizando muita falta de organização da Secretaria da Fazenda e, 

principalmente, falta de fiscalização do prefeito sobre seus secretários. Diz que ele deve estar mais a 

par, principalmente da Secretaria da Fazenda que é um dos carro-chefe da Administração. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que o 

problema da água é grave, e quando estava na secretaria as retro escavadeira trabalhavam direto, e 
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teve lugares que foram por três vezes, cavavam, e a água sumia. Diz que não é fácil de resolver o 

problema, a exemplo da barragem de Santiago que está baixa. Vê os vereadores cobrarem água, mas 

ficou o poço do Vane sem cano, o do Mauri sem cano, e a maioria dos poços os colegas da 

Administração anterior não fizeram ou terminaram com manga preta. Ali no Clarindo é com manga 

preta até o seu Dilamar, dando problema. Diz que o colega Jairo botou proposição, mas que ele não 

se preocupe, pois os poços que o Froner está abrindo será colocado cano. Diz que em oito anos esse 

pessoal não teve água, pois esqueceram. Diz que o pessoal da rua Juvenal tenha certeza que será 

feito o asfalto, e que eles comeram poeira doze anos e não só quatro, e o colega Jairo não veio 

reclamar. Diz que hoje o colega reclama por saber que irá sair o asfalto. Diz que na verba do Luiz 

Carlos Heinze virá para ser feito. Diz que antes quando eram governo não fizeram e agora cobram. 

Diz que no Rincão dos Palharini tiveram que colocar cano por baixo por que não ia água por cima. 

Convida os colegas pra visitar os poços que foram feitos pra tirar a limpo e ver a verdade, não só 

criticar. Diz que é atitude do vereador falar a verdade, e que o Jairo só critica, mas que o partido PDT 

não trouxe uma emenda até hoje, em doze anos, só vem critica. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Parabeniza todos os deputados que 

mandam emendas ao nosso município. Parabeniza todas as mães cipoenses, principalmente as do 

Entre Rios e sua irmã Suzete, que considera uma mãe. Sempre foi defensor do pequeno trabalhador 

e da pequena propriedade, é seu trabalho e quer incentivo à eles, e os vereadores tem que fazer isso, 

pedir e solicitar ao Executivo que atenda eles. Diz ao Léo que mencionaram o assunto do Valdir 

‘Parente’, mas não disse ao secretário que iria fazer tal coisa, está apenas pedindo, encarecidamente.  

Tem certeza que o pessoal do assentamento irá pedir auxílio da Secretaria. Pede que olhe para seu 

Valdir e pra dona Oliveira, e sabe que o colega irá defender todo o município. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Parabeniza 

todas as mães pelo seu dia. Responde ao colega Alacir, pois sempre tiveram um diálogo ameno, e diz 

que foram feitas com manga preta, mas muitos problemas foram solucionados. Diz que o poço do 

Vane foi aberto no final do mandato e faz três anos e meio que está do mesmo jeito. Talvez tenham 

cometido um erro na maneira de solucionar o problema da água com as mangas pretas. Diz que se 

erraram, o prefeito Froner erra e erra bastante a exemplo das caixas d’água. Diz que irá continuar 

debatendo a exemplo que, hoje, veio resposta do governo do estado que os de dois mil e onze e dois 

mil e doze foram perdoados. Diz que a pessoa que fez Pronaf quando chegar ao banco as parcelas 

são prorrogadas pro próximo ano, só que acontece da pessoa chegar ao banco, como o Heinze 

comentou no Carovi, e o atendente querer cobrar. Pede que as pessoas venham na prefeitura pegue 

o decreto de emergência e leve em mãos e um laudo da Emater que está amparando isso. Diz que 

isso acontece, principalmente nos bancos públicos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Faz retificação aos colegas que o 

antecederam, pois fez convite extensivo a todos os colegas vereadores para a inauguração do 
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monumento do Carovi. Deixa bem claro isso. Diz que fez o convite ao seu Gilmar e o Odir, do Rincão 

dos Palharini, fez o convite em nome da Administração pela cedência das pedras, tanto aqui pra 

câmara de vereadores como pro asfalto do Carovi. Diz ao vereador Jairo que está no jornal a fase de 

licitação da rua Juvenal Garcia,  e os moradores fiquem tranquilos que vão sair da poeira e da lama. 

Parabeniza todas as mães cipoenses pelo seu dia. Diz que a bancada do PP recebeu ofício do 

deputado José Otávio Germano dizendo que foi licitado pra Capão do Cipó a liberação de quarenta 

casas populares. Foi bem colocado quando o colega Alacir disse que cada colega arrumasse cem mil 

reais, seria quase um milhão de reais pro povo cipoense. Diz que não sabe o que seria se não fosse a 

bancada do PP, com Luiz Carlos, Afonso, José Otávio, que mandam dinheiro pro município. Pede que 

mostrem o contrário se está faltando com a verdade. 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. 023/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 018/2012. 

PROJETO DE LEI 018/2012, do Poder Executivo, que “Denomina localidade rural no interior do 

Município, delimita a sua área e dá outras providências”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2012, dos 

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

prefeito municipal.  INDICAÇÃO 027/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 028/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 029/2012, do 

vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. Após o senhor presidente solicita aos membros da 

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

verbal do Projeto de Lei 017/2012, de autoria do Poder Executivo, sendo que todos foram favoráveis 

de ir a votação na sessão de hoje. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 

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”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2012, 

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, vereador Alacir 

Dessoe contra, veredor Jairo Charão a favor, vereador Diego Nascimento contra, vereador Antonio 

Jardim contra, vereador Sergio Seifert a favor, 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. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 15/05/2012,  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, 08 de maio de 2012. 
 


