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ATA N° 22/ 2012 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de julho 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 21/2012, da Sessão Ordinária do dia 

26/06/2012, 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 e informa que o vereador Sergio 

Seifert não se faz presente na sessão por motivo de saúde. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas e demais presentes, falou sobe a 

falta de água e disse que o pessoal já esta trabalhando para que o problema fique solucionado. 

Comentou sobre o asfalto nas ruas Juvenal Garcia e João Bolzan  que esta concluído e disse que o 

povo ficou feliz por isso.Pediu também que fossem trocadas as lâmpadas das ruas e que colocassem 

água para o popular ‘Berica’. Agradeceu  ao secretário de obras pelo patrolamento em Passo do 

Tibúrcio, e Passo do Valo.  Lamentou a falta de chuva. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, comunidade e demais presentes. Falou sobre o projeto 029/2012 que foi feito 

emenda para criar salão comunitário no Rincão dos Palharini e diz que a secretaria de obras precisa 

do valor para rede de água e disse ser contra  o projeto no qual está incluído conserto de patrola  

estragada por funcionário, disse ainda que a patrola chegou quebrada e hoje ela está sem 

motor.Falou também que funcionário operador  faz duzentas e quarenta horas extras mensais 

alegando não ser possível  realizar essa carga horária. Pediu que os colegas votassem contra o 

projeto 029/2012. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS 

SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e demais presentes Falou a 

respeito do comentário do vereador Érico  no que diz respeito a patrola  disse que deve haver 

investigação e que quem errou deve ser punido. Comentou sobre a Consulta Popular. Também falou 

de um investimento na secretária de saúde e disse que deve ser investigado por falta de parte do 

recurso.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade presente. Falou sobre a falta da divulgação 

da sessão pela rádio 87.9. Parabenizou os telefonistas pelo seu dia.Pediu conserto na iluminação 

pública  nas ruas João Bolzan e 17 de abril. Lamentou a Rua Juvenal Garcia ser a última a receber 

asfalto. E reclamou de um poste mal situado, segundo ele, no meio da rua.Disse ser contra projeto 

029/2012. Comentou sobre a candidatura de Anselmo Cardoso a vice- prefeito e parabenizou a 

comunidade pela escolha sendo Anselmo bem visto pelo povo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 
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O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário.  VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. 

Comunicou que falou com a Defesa Civil e com a assistência social e que as cestas básicas devem 

chegar amanhã e que as trezentas e cinquenta caixas de água com filtro devem chegar a semana que 

vem. Comunicou também que amanhã será a Consulta Popular e que o município escolheu duas 

demandas a serem votadas. Sugeriu que fossem enviados carros com as urnas nos assentamentos 

para pegar os votos.Falou de recurso da câmara para fazer asfalto, era para ser feito um calçadão.E 

falou da pouca qualidade do asfalto. Referindo-se a patrola disse que a máquina devia durar no 

mínimo dez anos.  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. A respeito da patrola disse que deve 

haver falhas, no caso do funcionário que recebeu duzentas e quarentas horas extras disse que é 

abuso no dinheiro público. Denunciou transporte escolar em péssimas condições que faz a linha 

Inhacapetum. Falou que na secretária de saúde não há recursos para os exames,e que está sendo 

usada a cota do SUS e disse que o dinheiro deve estar sendo desviado.Disse que vota contra 

029/2012. Agradece e devolve a palavra à Mesa. Informa que o vereador  SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): O vereador não se faz presente por motivos de saúde. VEREADOR ALACIR DESSOE 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e demais presentes. Sobre 

029/2012. Falou em fazer emenda e disse para s colegas escolherem dezessete famílias sem água 

ou salão comunitário no Rincão dos Palharini. Falou que o asfalto na Juvenal Garcia foi feito por 

último por atraso no DAER. Disse ter se informado com mecânico sobre patrola  e a quebra de anéis 

ocasionou vazamento de óleo e então o estrago.Disse que trator também foi estragado e não é 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e demais presentes. Disse que andou pelo 

município e que a bomba de água do assentamento Nova Esperança ficará pronta amanhã, e que no 

Entre Rios faltou água e agradeceu o rápido serviço do DEMAC.Sobre 029/2012 disse não ser contra 

Entre Rios nem Rincão dos Palharini e disse que o lado político é que tranca os projetos.Pede que o 

presidente coloque em votação o projeto para que Entre Rios receba a rede de água. 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:  Disse que no Entre Rios 

há dezessete famílias, mas no assentamento Nova Esperança há sessenta famílias sem água. Disse 

que não vai colocar 029/2012 em votação.  Agradece e devolve a palavra à Mesa O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Disse 

que dinheiro da agricultura usado foi votado e aprovado por unanimidade e deve ser cobrado não só 

de um mas de todos os vereadores.Sobre asfalto na avenida disse que foi a comunidade que votou 

pra ser feito com pedra regular, e que a administração atual foi responsável por receber a obra.  

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Disse 

não ser contra a comunidade de Rincão dos Palharini, mas que essa comunidade já tem água e que 
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ele opta por dar o recurso a outra comunidade.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Se disse discriminado, por pedir que 029/2012 fosse a 

votação,enquanto que o colega Ibanez pediu para que não fosse a votação e foi ouvido pelo 

presidente. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, 

Líder de Bancada PMDB: Sobre a patrola argumentou que o motor estava bom até entrar no galpão 

da prefeitura com eixo quebrado.Disse que vota contra 029/2012. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Pediu para não ser votado o projeto 

029/2012, disse que o dinheiro foi deixado o ano passado e que não há desculpas para não fazer a 

associação, onde a comunidade será beneficiada para fazer suas comemorações de final de ano, 

aniversário, etc. Agradece e devolve a palavra à Mesa VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Disse que desmembrando o projeto acabaria o problema. 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: CONVITE, da Assembléia  Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul para palestra sobre “Perspectivas e Desafios da Economia no Rio Grande do 

Sul”, a realizar-se às 9h30min do dia 12 de julho de 2012 no Plenarinho. OF. 038/2012, da Secretaria 

de Administração, enviando os Decretos nº 011/2012, 012/2012, 013/2012, 019/2012, 023/2012, 

026/2012 e 028/2012. OF. 039/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 

039/2012. PROJETO DE LEI 039/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 10/07/2012,  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,03 de julho de 2012. 

 

 


