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ATA N° 19/ 2012 (Ordinária) 

Aos 12 (doze) dias do mês de junho 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 18/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 05/06/2012, 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 

SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, 

comunidade e ouvintes da 87.9. Comenta sobre a excelente feira. Ficou um marco, pois o locar era 

muito questionado e só tem a crescer, expandir. Quer mudar o mês da feira para depois de fevereiro, 

antes da safra e do inverno. Diz que tem que ser data que não coincida com a feira de Não Me Toque. 

Diz que o prefeito não esteve na feira, fez cirurgia, está com febre, mas está melhorando. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, comunidade e ouvintes da 87.9. Diz que a feira foi um grande sucesso, um 

excelente trabalho da comissão organizadora, onde foi visto novas tecnologias e que nosso Município 

será um polo regional, no futuro. Diz que tinha várias firmas expondo. Lamenta o prefeito não poder 

estar presente, mas o pessoas irá passar à ele o que aconteceu. Fala que tinha delegações de 

Chiapeta presentes. Fala que o investimento foi grande, mas foi locado só um lonão de show, e 

Santiago que a trinta e oito anos faz feira, ainda não tem galpão próprio, como nós temos dois. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Agradece ao trabalho do Carlinhos, 

presidente da feira e o vice pela organização. Agradece do mais alto cargo até o pessoal da faxina 

que foram incansáveis para que o evento ocorresse. Lamenta que o prefeito não participou da feira e 

torce pela sua recuperação, não do prefeito, mas do cidadão Osvaldo Froner. Registra a presença do 

senhor Carlinhos Malheiro. Lamenta a palestra do encontro dos produtores, onde os palestrantes e os 

políticos não falaram no pequeno produtor. Nada contra o grande, mas o pequeno não foi citado. Diz 

isso não pela comissão da feira, mas pelos palestrantes, e que a Farsul é dos grandes produtores. 

Gostaria que fosse falado no pequeno produtor, pois é um deles e não tem vez nem voz. Pede a 

Secretaria de Obras umas cargas de pedras no Passo do Tibúrcio, no seu Amildo Garcia. Fala que 

ocorreu o falecimento de dona Adélia Galhardo, da Sepé Tiarajú, deixando filhos, genros e noras. 

Hoje ocorreu o falecimento de Gentil da Rosa, do Nova Esperança. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas e a rádio 87.9. Comenta sobre a 3ª Expocipó, e ressalta que diziam que não daria tempo de 

organizar. Fala que isso não ocorreu, pois foi um sucesso. Não esquece do prefeito Froner que 
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batalhou, e estão rezando para que esteja de volta lutando pelo desenvolvimento do município. 

Parabeniza os que prestigiaram a feira, desde a rádio, o pessoal da faxina e toda a população. Apoia 

o colega Sergio em mudar a data da Expocipó. Pede a Secretaria de Obras que faça um bueiro, no 

Rincão dos Palharini, no seu Odilonzinho, onde o transporte escolar passa todo dia. Deixa convite do 

PP, aos filiados, para convenção dia dezesseis de junho, na câmara de vereadores. Desde já 

agradece ao presidente Jaques pela cedência do local, das quatorze às dezessete horas. Agradece e 

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

vereador ficou com quatro minutos, pois cedeu um minuto ao vereador Jairo Charão. 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas,  demais presentes. Deseja melhoras ao prefeito, e diz que 

a doença não escolhe quem e nem o momento. Ressalta que o maior lastro da Expocipó era o 

prefeito, que não pode estar presente. Diz que iniciou a 1ª Expocipó no ginásio, com o Miguel Serafini, 

onde o maior desafio era se iria dar certo. Depois veio a 2ª Expocipó, na presidente do senhor Alcides 

Meneghini, e a característica foi a vinda de maquinários. Agora veio a 3ª Expocipó e avançamos mais, 

a exemplo da área da feira, dos investimentos, algo para o futuro. Viu a evolução das pessoas, da 

parte do legislativo e do executivo em beneficiar  o evento para desenvolver o município. Pergunta 

como será a 4ª Expocipó? Será superior a essa. Diz que setenta por cento da população é no interior, 

na pequena propriedade, e que temos que dar atenção maior as pequenas indústrias. Diz que as 

instituições financeiras, como Banrisul, Banco do Brasil, Sicredi, tem que ter uma linha de crédito 

aberta para financiar ali mesmo na feira. Parabeniza o seu Carlinhos Malheiros e toda sua equipe. Diz 

que se todos se envolveram a nossa feira será a segunda maior do estado, só perdendo para Não-

Me-Toque. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e ouvintes da 87.9. Diz que a 

preocupação dos cipoenses é com a recuperação do prefeito. Diz aos cipoenses que elevem o 

pensamento à Deus em favor de sua recuperação, pois uma vida não tem preço. Sempre batalhou 

para ver a feira e é uma tristeza sua não vê-lo  lá para ver o trabalho feito e as conquistas da feira. Diz 

ao Giovane, ao Carlinhos e ao Henrique que foi uma belíssima feira, onde agradece toda a equipe. 

Diz que houve engajamento de todos os funcionários até o último dia da feira. Cita a presença do 

conselheiro do Tribunal de Contas, Marco Peixoto, os deputados Pedro Westphalen, Jerônimo 

Goergen e Luiz Carlos Heinze e demais prefeitos da região. Pede troca de lâmpada em frente à casa 

do seu Ataíde, mais uma vez, pois já havia sido pedido pelos colegas, e ali tem pessoas que descem 

à noite do transporte escolar. Diz que o secretário de Obras não começou o patrolamento no Rincão 

dos Palharini, pois está marcando chuva, e irá esperar a chuva, que é necessária e muito bem vinda. 

Pede que seja patrolada  a estrada perto da Granja Real. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com oito minutos, dois cedidos 

pela vereadora Regina Weidmann e um cedido pelo vereador Erico Rosado. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade presente e em especial a 87.9. Parabeniza os organizadores 

da feira. Deseja melhoras ao prefeito Osvaldo, o qual apesar das divergências políticas, sempre disse 

que são amigos. Deseja feliz dia dos namorados, e ressalta que sua esposa é sua eterna namorada. 
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Destaca o Festcanção, em nome da Kailane, que se destacou, parabeniza a todos, em especial aos 

ganhadores. Pede moção de pesar aos familiares de Adélia Galhardo, falecida no sábado, e pra 

família de Gentil da Rosa, falecido hoje. Amanhã é dia do padroeiro do Município, Santo Antonio, e 

convida todos para almoço no Clube Aliança, um risoto ao valor de cinco reais, e às 14:00 horas 

missa e após encontro com as lideranças do interior. Fala da candidatura de José Fortunati a 

reeleição da capital, com o apoio do PMDB e do PP. Traz indicação ao Executivo para que verifique 

junto aos órgãos responsáveis em trazer o oftalmologista de Faxinal, para atender aqui ou em 

Santiago. Pede, pois aí não precisa as pessoas sair de madrugada e retornar a noite. Se precisar 

convênio que verifique com Santiago como foi feito lá. Pede a Secretaria de Obras, não é a primeira 

vez, que arrume a estrada da senhora Júlia Brum, pois a ambulância toda terça pega ela e a menina, 

e com essa chuva quase atolou, no perímetro urbano. Diz que se fizer um bueiro e por umas cargas 

de pedra soluciona. Destaca a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Lérida 

Pavanelo, a qual muito bem falou para o pequeno produtor . Parabeniza a rádio Cipoense e o Roberto 

que muito bem falou em seu relato sobre isso, bateu nessa tecla, pois o pequeno produtor não teve 

vez. Diz que não é culpa do presidente da Expocipó e nem do vice, mas a feira não deu incentivo. Diz 

que o Executivo nem as promessas de calcário, aveia, milho, não cumpriu. Diz que o município de 

São Miguel carregou cargas e cargas de aveia daqui, de empresa daqui que vendeu para lá e aqui o 

prefeito não deu para os pequenos produtores. Diz que dia dois de junho chegou uma 

correspondência de um senhor, e ele só recebeu hoje, sendo que o prazo está vencido. Quer saber o 

que há, pois pelo que sabe temos entregador no município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente.  VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Parabeniza 

o Carlinhos Malheiro e o Giovane, responsáveis pela feira, a qual foi um sucesso e a cada ano vai ser 

melhor. Na primeira era o Roberto e seu amigo Miguel, na segunda seu Meneghini e a Adriana, nessa 

o Carlinhos e o Giovane e logo virá outros e a tendência é só melhorar. Deseja melhoras para o 

prefeito Osvaldo Froner, o qual visitou em Santa Maria, onde ele lhe disse que a sua situação não é 

boa, pois tem febre, dor, está a base de morfina. Fala que hoje o médico disse que está melhor. Diz 

que apesar das divergências políticas, pois são nove vereadores e nenhum pensa igual, desejam o 

melhor para o prefeito. Ressalta que o prefeito lhe disse que é a mesma doença do Adão Pretto, 

aonde disse a ele que o Adão morreu, pois tinha diabetes, o que complicou a doença. Pede moção de 

pesar a família de Adélia, do Sepé Tiarajú, que faleceu domingo, e para a família de Gentil Alves da 

Rosa, falecido hoje, no Nova Esperança. Diz que essa lâmpada faz três meses que a pessoa pede, e 

que se a prefeitura não tiver dinheiro pra comprar a pessoa disse que compra. Pede patrolamento nos 

assentamentos, e na entrada da Juraci, pois o Tadei tem duas crianças, e dia de chuva o transporte 

não entra, e ele tem pedra-cupim para dar. Diz que temos três mecânicos no município e não tem 

material para trabalhar, não tem nem chave. Diz que hoje foram arrumar a retro e não tinha chave pra 

tirar um parafuso. Diz que eles fizeram orçamento, para uma caixa de ferramenta para cada, e dá em 

torno de mil reais cada. Diz que temos carro das obras e da saúde em oficinas de Santiago, sendo 
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que temos três mecânicos aqui que querem trabalhar, só depende do material. Agradece e devolve a 

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

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora ficou com três  minutos, pois cedeu 

dois minutos ao vereador Jairo Charão.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, 

ouvintes da 87.9. Parabeniza a comissão organizadora da feira. Acha que o povo, também, está de 

parabéns, pois sua preocupação era o dinheiro gasto na feira, se fosse faltar para saúde, obras, 

educação. Ressalta que quem aproveitou bem a feira foi o povo daqui, que paga seus salários, e tudo 

foi feito pensando neles, o que valeu muito a pena. Diz que o pessoal da equipe da limpeza foi nota 

dez, e principalmente a parte de alimentação. Recebeu elogio da feira, de seu sobrinho, que veio 

correr de moto, só que choveu e ele não ficou, mas disse que a pista é excelente. Deseja melhoras ao 

prefeito, o qual tem divergências políticas, mas é um pai de família, esposo e preferia que estive 

presente na feira, até para uma possível discussão, do que dentro de um hospital. Diz que Deus é 

maior e ele vai sair dessa. Diz sobre o transporte das mulheres do assentamento, vinte e duas 

mulheres, hoje e ontem, para um curso em Santiago, o qual elas vieram de suas casas, pois a 

administração prometeu de levar, elas tiraram dinheiro do bolso para vir até a sede e não deram 

transporte. Diz que se não tem como fazer que digam, só que ano passado ano era ano político e, 

também, não deram transporte. Então que não prometam pra elas. Diz que elas se organizaram e isso 

ano podia acontecer. Diz que na feira, na hora do protocolo, achou extrema falta de educação com o 

senhor Serafim Garcia Rosado, único ex-prefeito, e não foi sequer citado, sendo que foi o idealizador 

da feira. Ressalta que palavras, inclusive, do Marco Peixoto, que foi falta de respeito com o ex-

prefeito. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB: Diz que no dia nove, no encontro dos produtores, convém salientar que teve pontos 

positivos, devido a presença de vários municípios através do programa A Voz do Campo. Diz que um 

advogado de Uruguaiana citou a fragilidade da nossa agricultura, pois só temos o deputado Heinze 

para defender, sendo que ele só favorece aos grandes. Diz que ele citou que a nossa força política é 

fraca em termos de economia para o nosso País. Cita exemplo da luta que foi o código florestal, 

entretanto a copa do mundo foi rápido. Ressalta que o que está havendo é que nós não sabemos 

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

Cita o Roberto e agradece a presença da rádio cipoense na feira e da rádio Verdes Pampas. Pede 

que seja liberada em definitivo a nossa rádio. Agradece o convite para a convenção do PP e a 

cedência das dependências da câmara. Chamou atenção  a palestra dos produtores, e que hoje para 

a copa do mundo vai ser gasto milhões, e para os pequenos, médios e grandes produtores estão 

abandonados, tendo que fazer abaixo-assinado para conseguir as coisas, sendo que quem paga a 

conta é o povo brasileiro.  Diz que a secretária de saúde irá estudar o problema e trazer o 

oftalmologista para atender aqui. Sobre o bueiro dentro da cidade, certamente será resolvido. Sobre a 

compra das chaves, certamente deve ser feita para dar trabalho aos mecânicos. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Associa as 

palavras da colega Regina e se existe transporte para futebol, e para os grupos da terceira idade, tem 
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que ter ao menos uma vez para os assentamentos fazer curso. Diz que hoje foi prometido e não foram 

levar de novo, conforme o colega Jaques ressaltou.  Convida os filiados do PDT para convenção na 

sua residência dia vinte e quatro de junho, onde estão convocados todos os filiados. Diz que recebeu 

pedido do Joacir e do Dentinho para fazer uma reclamação grave, pois eles colocaram documentação 

para fazer o som da feira, menos dos shows do palco principal, compraram mais equipamentos, som 

de qualidade, e depois disseram que não era mais a cargo deles o som. Fica sua indignação, pois 

temos dois sons aqui e que foram desprezados. Ressalta que eles lhe disseram que isso não fica 

assim. 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  a rádio Cipoense que ficou com o equipamento dentro do stand da câmara, na feira. 

Parabeniza todos os funcionários que trabalharam para que o evento ocorresse, pois se não é um 

grupo nada sai. Foi em Santa Maria numa reunião dos Territórios, ontem, onde estava os deputados 

Elvino Bohn Gass e Marcon, e cada deputado gaúcho tem de verba três milhões de reais para trinta 

municípios. Diz que vai vim pras associação esse dinheiro, e no assentamento tem uma registrada 

que vai vim um trator 110 cv até o dia 20. O transporte foi piada, pois é um curso que estão fazendo. 

Esses dias disseram que tinha denunciado as crianças que estudam em São Vicente, sendo que 

estava em Brasília com o vice-prefeito, e ligou pro Fórum e não tem denúncia nenhuma lá. Diz que as 

mulheres perderam tudo o que estavam aprendendo no curso. Pede que sejam levadas num desses 

ônibus do governo federal, e que é ano eleitoral duvida que vereador denuncie alguma coisa. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

Mesa.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Sobre o transporte das mulheres 

do assentamento nem pense que foi culpa de vereador da oposição, pois é contra denúncia, e o que é 

a bem do povo contem com sua ajuda. Sobre os mecânicos receberem sem trabalhar, isso se chama 

falta de organização do Executivo. Diz que está fiscalizando o dinheiro público. Diz que a reunião dia 

nove, na feira, foi excelente, e que muitos não participaram não por sigla partidária, mas por 

desilusão. Diz que a presidente do Sindicato falou para os pequenos agricultores, e que as próximas 

feiras vão ser preparadas para atender o pequeno produtor. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Cumprimenta o senhor Carlinhos Malheiro. 

Diz que é um pequeno produtor, e que a EMATER e o SENAR fizeram palestras para os pequenos 

produtores,  e praticamente nenhum participou, sobre merenda e bacia leiteira. Diz que convidou na 

sessão anterior para que participassem. Diz que estava a disposição um galpão para os pequenos 

produtores, e lamenta que poucos colocaram, pois quem pôs vendeu. Diz que o Jairo critica que não 

deram aveia, mas quer que leia a emenda que ele votou para tirar dinheiro da Secretaria de 

Agricultura. Diz que o colega Jairo denunciou barragem e firma que queria se instalar aqui, ele 

também denuncia. Pede que o pessoal fique de olho em quem faz isso com o pequeno produtor, e 

que o homem tem que ter uma linha de conduta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Defende o pequeno produtor e é amigo dos grandes. Vê 

nessa Casa, em ano eleitoral, agora todos defenderem o pequeno produtor, sendo que em três anos 
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não defenderam. Diz que os palestrantes não falaram para o pequeno, que não foi representado. Não 

ficou satisfeito com os palestrantes, pois defende essa bandeira do pequeno produtor a oito anos. Diz 

que o colega Jairo foi secretário de Agricultura e o que trouxe? Nada. Lembra do seu Neuso Pereira 

Batista que beneficiou, mas do Jairo não lembra de nada. Diz que se fala no pequeno produtor 

quando se consegue trazer algo para eles, e que defenderá eles até quando tenha como defender. 

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: OFÍCIO 63537/2012, da AES Sul, 

enviando resposta sobre audiência pública realizada no dia 19 de abril do corrente, na Câmara de 

Vereadores. OFÍCIO 64552/2012, da AES Sul, respondendo ao ofício 025/2012. OF. 004/2012, do 

Partido Progressista, solicitando empréstimo do Plenário para realizar convenção Municipal do Partido 

Progressista, dia 16 de junho de 2012, das 14:00 às 17:00 horas. OF. 025/2012, da Secretaria de 

Educação, convidando para 6º Campeonato Municipal de Futsal a realizar-se dia 17 de junho, às 

13:30 horas no ginásio. OF. 033/2012, da Secretaria de Administração, enviando Leis e Decretos. 

CONVITE, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para o Ato de Instalação da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia, a realizar-se às 

13:00 horas do dia 14 de junho de 2012, na Assembleia Legislativa.  CONVITE, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para palestra que integra o projeto Radiografia da 

Agropecuária Gaúcha, a realizar-se às 09:30 horas do dia 14 de junho de 2012, na Assembleia 

Legislativa. CONVITE, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para audiência 

pública dia 20 de junho de 2012, às 09:30 horas, no Plenarinho do Palácio Farroupilha, para debater o 

fortalecimento da fiscalização de trânsito de mercadorias, através da manutenção de Postos Fiscais e 

reabertura dos Postos e Turmas Volantes. Após o senhor presidente pede que as comissões troquem 

a data de suas reuniões para segunda-feira, e que não irá por em votação, hoje, os projetos, pois o 

Executivo não enviou algumas leis aprovadas pela Casa. Ressalta que pedem para colocar parecer 

verbal devido a urgência, e depois não sancionam as leis. Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima Sessão que será dia 19/06/2012,  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, 12 de junho de 2012. 

 

 

 

 

 


