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ATA N° 28/ 2012 (Ordinária) 

Aos 14(quatorze) dias do mês de agosto 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 27/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 07/08/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pede ao 1º secretário 

que leia requerimento do senhor Elton Bruisma solicitando espaço na Tribuna Livre da sessão de hoje 

para falar sobre o pronunciamento do vereador Alacir Dessoe na sessão do dia 31/07/2012, a respeito 

de um cheque de Sanderson Bruisma. Após o senhor presidente passa a palavra ao senhor Elton 

Bruisma pelo tempo de dez minutos.  ELTON BRUISMA: “Boa noite senhores vereadores e 

vereadora, boa noite a população aqui presente.O vereador Alacir falou que um funcionário teve que 

deixar um cheque caução para uma dívida da prefeitura. Vou especificar como foi feito e  o que 

aconteceu, foi no final do mandato do prefeito Serafim, o colega Anauri, mais conhecido como tatu 

estava de férias e eu falei para ele fazer a silagem e quebrou um eixo da máquina, avisei o secretário 

da agricultura e ele mandou encostar a máquina por que não dava mais para arrumar, pois não dava 

tempo para empenhar já que era final de ano.Liguei para a Querência revenda de peças e o Sergio 

que é o dono me falou o seguinte: vem buscar a peça e deixa um cheque e depois fala com o 

secretário e explica pra ele, e foi o que eu fiz, falei para o secretário Elso e expliquei o que aconteceu 

e ele falou que ia acertar e o tempo passou e mudou de secretário e o Alacir assumiu a agricultura, 

expliquei para ele e foi acertado junto com a reforma da enfardadeira e o Alacir não devolveu o 

cheque pra mim e nem para o Sanderson, meu filho, pois o cheque era dele.Agora eu vi por que ele 

não devolveu o cheque, não devolveu por que quer fazer política e tá fazendo. E ele falou que a 

vereadora Regina tá fazendo política ou politicagem mas não concordo com o vereador Alacir. 

Vereador, tenho três coisas pra te falar, o politiqueiro é o senhor sim. No tempo do prefeito Serafim a 

prefeitura tinha crédito, inclusive eu fui na Carpenedo destrocar um cano do hidráulico do trator Ford 

que a prefeitura tinha comprado e não deu certo, fui destrocar e o funcionário me deu dois canos para 

experimentar e falei pra ele que  era pra prefeitura de Capão do Cipó e ele me falou assim: fala com o 

Gilmar que é o dono ou o Ribeiro que é o gerente, fui falar com eles e eles disseram que se fosse 

para a prefeitura de Capão do Cipó eles mandavam até um trator novo que o prefeito tinha crédito e 

isso mais pessoas já falaram, inclusive um prefeito da região já falou isso há quatro anos, que o 

prefeito Serafim tinha crédito no comércio.Hoje não vou dizer que a prefeitura não tem crédito, mas 

que tem muita coisa atrasada eu concordo. Inclusive no tempo do secretário Alacir ficaram devendo 

mais de um ano na Querência e hoje estão devendo.Vereador Alacir, vou especificar outra coisa, uns 
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dois meses eu fui para Ijuí para consertar uma pista de ensiladeira, foi ligado no Rener que conserta 

pistão e bombas hidráulicas, marquei o dia para levar o pistão e levei e ele não consertou e falou que 

não tinha conserto eu liguei para o secretário e falei que o Rener não consertava e o secretário falou 

para eu ver um pistão novo, fui no Goi Scarton e eles não tinham pistão novo e ele falou que no 

Hidroijuí arrumavam, eu fui lá o mecânico achou e falou que tinha arrumação sim, pedi um orçamento 

e ele falou que mais ou menos cento e oitenta reais, liguei para o secretário e falei quanto dava e o 

secretário autorizou para arrumar mas a prefeitura não tinha convênio, eu paguei do meu dinheiro, 

trouxe a nota e entreguei para o secretário mas não tinha como a prefeitura me pagar e foi 

transformado em horas extras e eu já recebi e não fiz politicagem e quem tá fazendo é o vereador 

Alacir. Agradeço”. Após o senhor presidente diz que um colega por bancada terá direito a uma 

pergunta ao senhor Elton Bruisma a respeito do que falou na Tribuna. O vereador Alacir pergunta ao 

senhor Elton quando recebeu e pagou as peças, de que forma foi ressarcido, e se colocou horas 

extras fazendo rolo. O senhor Elton responde que rolo não, inclusive os secretários fazem assim. O 

senhor Alacir diz que não faz rolo não, e pede que o senhor Elton prove o que diz. Ressalta ter recibo 

do pagamento e que qualquer compra feita pela administração tem que antes ter que ser feito 

empenho, do contrário é ilegal. O senhor Elton pergunta ao vereador Alacir, como pagou essas peças. 

O vereador Alacir diz que com o próprio dinheiro e vai mostrar nos cinco minutos. A vereadora Regina 

pergunta ao senhor Elton como sabe que a prefeitura está devendo no comércio. O senhor Elton diz 

que sabe através de colegas que falam que ao buscar alguma peça ou veículo, dizem que tem coisas 

pendentes e que primeiro tem que serem acertadas, porém não cita nome de ninguém. Após o senhor 

presidente agradece ao seu Elton pelas palavras. Após o senhor Presidente chama os vereadores 

para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos e comunicou que o vereador 

Érico não se fez presente na sessão por estar com sua mãe doente. SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): Não fez uso de seu tempo regimental, pois cedeu ao vereador Alacir. VEREADOR ALACIR 

DESSOE (PP): O vereador fica com mais sete minutos, cinco do vereador Sergio e dois cedido 

pelo vereador Diego. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. 

Disse que colocou essas informações não para prejudicar o senhor Elton, mas por que a colega 

Regina sempre fala que a prefeitura deve mas que nunca tirou dinheiro de seu bolso para pagar as 

contas da prefeitura. Diz que para fazer qualquer compra primeiro deve ser feito o pedido na 

prefeitura. Apresentou nota de pagamento e disse que o senhor Elton mentiu  pois o valor não estava 

incluído nas peças, e que no cheque  estava escrito não largar e que inclusive estava rasurado. Diz 

ainda que ele não precisa fazer politicagem, e quem estava fazendo politicagem era o senhor Elton. 

Comentou que foi na CDA e havia dividas da prefeitura e que pegou a relação de contas e trouxe para 

a secretaria da fazenda para que fossem pagas. Diz também que não sabe quem vai lhe pagar o 

cheque que ele próprio pagou, e que o senhor Elton não pagou, e que ele não faz rolo, pois está na lei 

e está correto, e que a função do vereador é ser o que é. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, demais presentes. Diz que o que quer dizer é que não é momento de discussão e 
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debate entre o colega vereador e o cidadão cipoense, pois nós em Capão do Cipó estamos em 

momento de tristeza pela morte do ex vereador e secretário de saúde  Fernando Lima, desejou votos 

de condolências a família. Também registra a morte  da esposa do pastor Ciro e desejou votos de 

condolências a família. Diz que semanas atrás havia falado em não usar o tempo regimental em 

período eleitoral, mas que é tempo de dar uma palavra de paz e conforto. Diz que  chegou mais um 

ônibus para a educação, para melhor qualidade de vida em nosso município, e que no demais Capão 

do Cipó está muito bem e espera que não haja mais desabafo nesta Casa. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Faz pedido de moção aos familiares de 

Fernando Lima e aos familiares da esposa do senhor Ciro. Deixa um abraço a todos pais, inclusive ao 

seu. Diz que esteve no Rincão dos Vargas em comemoração do dia dos pais e estava muito bonito, 

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

ROSADO (PMDB): Não se fez presente na sessão. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Fala sobre o belo 

trabalho do ex vereador Fernando Lima que colaborou para o início do município, pede moção em 

nome de todos os colegas  e também a esposa do pastor Ciro. Diz que agora estamos em tempo de 

política e que a política está limpa e transparente e não agitada como nas eleições passadas, e que é 

importante que as pessoas conheçam os candidatos o que fizeram e o que pretendem fazer e que o 

que se planta é o que se colhe. Diz ao colega Alacir e ao senhor Elton que todo o gestor que assume 

tem que ter responsabilidade com as contas, assim como o colega Jaques que é presidente da 

câmara é o gestor daqui, e o mais que se deve fazer é pagar as contas, pois o nome que fica sujo é o 

do município e que deveria ser preservado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

presentes. Pediu moção de  pesar aos familiares da senhora Cidelina Maria Martins Pereira Garcia, 

aos familiares de Fernando Lima e aos familiares do ex prefeito e atual candidato Paulo Quadros. Diz 

que neste dia é dia mundial de combate a poluição. Diz ao colega funcionário Elton, que muitas vezes 

o funcionário quer ajudar e se ferra, pois em seu setor de trabalho foi prometido que seria feito um 

esgotamento de fossa e ele próprio comentou e fez as inscrições como tinha sido lhe repassado para 

fazer e não foi feito o esgoto e hoje a população cobra dele, no final tudo recai sobre o funcionário. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º 

secretário. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, demais presentes. Faz pedido de moção aos familiares da senhora Cidelina e 

aos familiares de Fernando Lima que foi vereador e um bom secretário de saúde. Diz que já cobrou o 

secretário Serginho e que se ele for homem agora ele vai fazer as paradas de ônibus, diz que há 

paradas que não estão sendo usadas enquanto alunos tem que esperar o transporte no tempo, e que 

só precisam ser trocadas de lugar. Diz que madeiras para campo de futebol vão apodrecer, pois a 

empresa tem tempo para iniciar e para entregar a obra, e que a obra está parada. Sobre ônibus que 

veio do ministério, do projeto Caminhos da Escola, não foi nenhum centavo do dinheiro do município, 
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mas do governo federal. Diz ao colega Alacir que há rolo sim, é o secretário que põe o valor 

ressarcido em horas extras, pois se ele não assina o funcionário não recebe. 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, demais presentes. Diz ao colega Alacir que se ele espera vê-la pagando contas do 

município nunca vai ver, pois para isso paga seus impostos em dia. Disse ao senhor Elton que o 

agradece pela coragem de ter vindo esclarecer, e que se os valores são ressarcidos em horas não é 

só ele que recebe assim e que vários funcionários agem assim, disse ainda que não tem nada contra 

o prefeito, nem contra os ‘CCs’, nem contra os vereadores da oposição, mas sim como está sendo 

administrado o ‘meu’ município e que não quer mais ouvir falar sobre o assunto. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT:  Fala sobre o 

projeto 042, e que deveria ter vindo o secretário de obras explicar, pois vai sair dinheiro  do Conselho 

Tutelar para a praça. Diz que foram usados mil duzentos e cinquenta sacos de cimento e agora veio 

projeto para mais, e seu voto é contrário. Parabeniza os diretores da rádio 87.9, Leandro, Roberto e 

Vanessa e toda a comunidade cipoense, pela legalidade da rádio. Diz que é do dinheiro dos que 

colaboraram e os que simplesmente foram aos bailes. Ressalta que é uma oportunidade única dos 

candidatos entrarem nas casas através da 87.9, a partir do dia 21 de agosto, levando os seus 

trabalhos e no dia 07 de outubro veremos quem comandará o município.  Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz que a banda só funciona graças ao 

dinheiro dessa Casa, pois não tinha dinheiro nem para aula de violão. Diz que tirou oito mil e repassou 

ao Executivo. Diz que a secretária do Meio Ambiente veio explicar sobre os vinte e cinco mil reais que 

vai ser posto na torre de água, pois o prefeito pediu urgência urgentíssima. Ressalta que o prefeito 

não manda nessa Casa, e o projeto entrou semana passada e vai cumprir o Regimento Interno. Diz 

que se o prefeito quiser que faça decreto e governe solito. Diz que o prefeito já tirou treze mil reais da 

associação do Rincão dos Palharini, por decreto, e eles que esperem o trâmite legal. Diz que temos 

lei e vai cumpri-las. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Se junta aos 

colega na moção de pesar aos familiares de Fernando Lima, uma pessoa bem quista por todos. Pede 

força ao seu Ciro e suas filhas pela perda da dona Cidelina. Visitou eles antes de morrer e disse que 

iria dizer aqui que hoje eles estão melhor, pois aquilo não era vida. Parabeniza a comunidade do 

Carovi pelo maravilhoso jantar em homenagem ao Dia dos Pais. Parabeniza a 87.9 que está com tudo 

em dia e não vê a hora das sessões serem transmitidas, pois o pessoal gosta de ver o que o vereador 

faz e aprova para saber quem é quem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada PP: Diz que a colega Regina deveria estar junto do Elton para devolver o cheque, 

e que ela está mentindo. Diz que a colega falou que pintou o Posto de Saúde e pagou a tinta com 

dinheiro do bolso, e agora cobra. Diz que tem que saber o que fala, e que só acha defeito em tudo. 

Diz que o acesso até o asfalto, foi cascalhado em dois mil e seis, a doze reais o metro³ e dois anos 
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depois foi pago seis reais. Diz que o maquinário da prefeitura, que foi posto açúcar, saiu no Expresso 

que iria custar duzentos mil reais a arrumação, saiu dezoito mil. Ressalta que se perdessem a eleição, 

talvez sairia. Diz que o secretário do Meio Ambiente, Camargo, muito criticado por passar parado, 

está com quem hoje? Diz que muito foi falado em laranjas, e cita que o colega Jaques vai plantar um 

pomar. Fala que se  a prefeitura está com um caminhão parado tem que ver o que acontece. Sobre o 

Fernando diz ser um grande companheiro, tiveram quatro anos junto e só deixou saudade. Se associa 

a moção de pesar  a família dele e também da esposa do seu Ciro. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Participou do grande jantar em 

homenagem aos pais na Sepé Tiarajú. Belíssima festa, na sexta, onde foi bem recebido pela diretora 

Ângela e demais membros da escola. Ressalta as palavras do colega Jaques, quando disse que o 

País se muda com educação, só que aqui nessa casa está faltando. Pede que as pessoas analisem 

bem o que está sendo dito. Sobre o Posto de Saúde diz que temos um belíssimo atendimento, e que 

morou em Santo Ângelo e lá tinha que chegar as quatro horas da manhã, pois não se existe privilégio 

de fichas em posto. Ressalta que em São Miguel das Missões é a mesma coisa. Agradece e devolve 

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

vereador não se fez presente. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: Cumprimenta 

os presentes e demais colegas. Agradece ao secretário de Obras pelo patrolamento de mais um 

pedaço do Passo do Tibúrcio, até o Cezimbra, o qual era necessário. Não sabe o que acontece em 

época de eleição, pois quebra o maquinário, tanto em uma administração como em outra. Diz que tem 

que ver quem bota em cima do maquinário nessa época. Concorda com a colega Regina, só que 

ninguém é perfeito, e na outra administração também tinha erros. Ressalta que o prefeito está 

tentando fazer o certo, e não faz maldade para prejudicar os munícipes. Sobre os cento e oitenta mil 

reais do maquinário com açúcar, fala que veio na sessão antes de assumir como vereador, para ver 

como funcionava, e ouviu o vereador Jaques falar que ia sair mais de duzentos mil reais o custo, o 

que diz que não foi tanto, mas que foi um pouco mais de dezoito mil reais. Sobre a praça, em ser 

gasto mais sete mil reais, acha que não é debate para Tribuna, pois se para arrumar o maquinário iria 

sair duzentos mil reais e ninguém falava nada. 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 019/2012, da Brigada Militar, convidando para 37º aniversário do regimento “O 

Centauro do Vale do Jaguari” e para a Formatura Geral de Reconhecimento aos Bons Serviços 

Prestados pelos Integrantes do 5º Regimento de Polícia Montada, a ser realizado às 10:00 horas do 

dia 18 de agosto de 2012, na sede do 5º RPMon. OFÍCIO 105/2012, do Gabinete do Prefeito, 

informando que a partir desta data o líder de governo será o vereador Sergio Seifert. OFÍCIO 

010/2012, da Secretaria da Fazenda, solicitando espaço na Câmara para realizar sorteio e ao mesmo 

tempo convidar para entrega de prêmios do Programa Ação Premiada, relativo ao 1º semestre, às 

10:00 horas do dia 17 de agosto de 2012. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 21/08/2012,  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 
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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, 14 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 


