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ATA N° 23/ 2012 (Ordinária) 

Aos 10 (dez)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 22/2012, da Sessão Ordinária do dia 

03/07/2012, 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 Antonio  

Jardim não se faz presente na sessão por motivo particular. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade 

e demais presentes.Comentou que cenas que só  se via em grandes centros hoje também se vê aqui 

neste município, desde a madrugada muitas pessoas diante de um posto de saúde aguardando por 

vacina  da ‘gripe A’,disse que a população está em pânico e que não há necessidade disso pois tem o 

medicamento TAMIFLU , e que a gripe comum também mata enquanto as pessoas estavam expostas 

a chuva estavam correndo risco de futuros problemas de saúde.Disse também que a secretaria de 

saúde devia ter se organizado para distribuir as vacinas. Falou sobre a distribuição de cestas básicas, 

e alertou aos colegas que não acompanhem as entregas , e que fiquem atentos ao período eleitoral. 

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

uso de seu tempo. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade presente. Disse que admira o partido do presidente Lula, mas que é PDT. 

Comentou que mesmo em ano eleitoral a política está sendo tranquila, disse que torce para que 

continue assim. Falou sobre problema no posto de saúde devido a busca por vacina contra a ‘gripe A’, 

mas o maior problema é a falta de abrigo com bancos para que a população possa aguardar o 

atendimento. Questionou sobre critérios para a distribuição de cestas básicas, pois disse ter visto 

irmão de colega Diego retirar 4 cestas básicas e não sabe a quem esse entregou, disse que  isso 

pode ser grave em ano eleitoral,sendo que é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social 

fazer a distribuição. Pediu providências  na iluminação publica em frente ao Posto de Saúde    

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, demais presentes. Cobrou Serginho secretário de obras por este não ter 

atendido a pedido de carga de pedras para estradas. Disse que por ser ano eleitoral não vai subir ao 

palanque com o governador, mas que vai sim tirar fotos com ele na inauguração desta obra do 

estado. Falou de 40(quarenta) casas para o município em que vinte e cinco mil reais vem do governo 

federal, três mil reais do governo estadual e novecentos do município, totalizando vinte e oito mil e 
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novecentos reais, sendo que o  município terá que entrar apenas com trinta e seis mil reais para todas 

as casas. Falou ainda que o prefeito se comprometeu de enviar os projetos e de liberar os terrenos e 

até agora está tudo parado.    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. Comentou sobre tumulto 

no posto de saúde, e disse que o município devia se precaver fazendo projetos para compra de 

vacinas,pois a cota que o estado manda não supre a demanda. Falou sobre funcionários da saúde 

que tiveram a insalubridade cortada, mesmo sendo um direito desses. Disse que foi questionada a 

respeito do comentário do colega Jaques sobre pessoa que possui carro no valor de cinquenta mil 

reais e que está inscrito para receber casa. Disse que as casas são para pessoas que não tem 

condições. Argumentou que são mesmos requisitos exigidos para outros município,os requisitos 

exigidos aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Sobre as estradas no Passo do 

Tibúrcio disse que está na hora de serem patroladas. Referente a gripe disse que a vacina deveria ser 

priorizada para as escolas onde alunos e professores ficam nas salas fechados respirando o mesmo 

ar correndo maiores riscos.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE 

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

que o estado do RS tem mais de doze milhões de pessoas e recebeu apenas dois milhões de doses 

da vacina  e que Capão do Cipó tem cerca de dois mil e oitocentos habitantes e recebeu apenas 

seiscentas doses, disse que governo deveria se responsabilizar pela saúde dos municípios. Falou que 

tinha vereador as duas horas da manhã aguardando vacina e que depois faltou para algumas 

crianças. Sobre projeto 029/2012 pede sensibilidade aos colegas, pois varias localidades dependem 

disso. Pede política limpa e diz que a amizade e o respeito devem ser independente de se eleger ou 

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

vereador não se fez presente na sessão por motivo particular. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e demais 

presentes. Falou de projeto 049 de Ana Amélia, para compra de trator.disse que deve haver algo 

errado com as vacinas pois não é só Capão do Cipó que recebeu poucas doses da vacina. Também 

falou ao colega Jairo que não tem nada a ver com seu irmão se este distribuiu as cestas, e disse que 

se ele fez isso certamente foi para alguma pessoa que não tinha condições de pegar as cestas na 

assistência. Agradece e devolve a palavra à Mesa VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Não fez uso de seu tempo. VEREADOR ALACIR DESSOE, Líder de Bancada 

PP: falou sobre emenda de Ana Amélia. Sobre inauguração de asfalto disse que Ieda Crusius também 

foi importante no acesso, e não Tarso. Alertou que a partir de sábado após inauguração  a policia 

estará fazendo a fiscalização. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

JARDIM, Líder de Partido PP: O vereador não se fez presente na sessão por motivos 

particulares.VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Disse  

importante a questão colada pelo vereador Diego em relação a 377 que esta inacabada, seria uma 
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boa hora da população se mobilizar para que venha  a tão sonhada camada asfáltica e a sinalização . 

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

que coloca ao dispor do prefeito Froner a sua vaga de líder do governo, para que este de a outro 

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

Partido, PDT:Disse que também é cidadão cipoense e também tem direito a vacina, por isso foi se 

vacinar. Parabenizou os motoristas da saúde, pois se não fosse eles uma senhora não poderia ter ido 

a Santa Maria devido não terem entregue os exames no posto de saúde, sendo que eles abriram o 

Posto de Saúde para entregar.  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: Falou sobre o senhor Reinoldo Dias que se machucou e  não tinha ambulância para 

leva-lo a Santiago, enquanto havia enfermeira usando  ambulância para sair nas casas distribuir 

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

Mesa.  Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas e da matéria em pauta: EMENDA MODIFICATIVA 01 AO PROJETO DE LEI 006/2012, do 

vereador Sergio Seifert .OF 011/2012, da Brigada Militar, convidando para formatura do PROERD, a 

realizar-se as 10 horas do dia 11 de agosto de 2012  nas escolas Julio Biasi e Chico Mendes.OF 

040/2012, da Secretária de Administração enviando o Projeto de ei 040/2012. PROJETO DE LEI 

040/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2012”. EMENDA MODIFICATIVA 01 AO PROJETO DE 

LEI 029/2012, do vereador Diego Nascimento. MOÇÃO 008/2012:dos vereadores aos familiares de 

Anildo Ildo Sierota (Didio). Após o Líder de Governo, vereador Ibanez Garcia, faz menção em retirar o 

Projeto de Lei 029/2012, sendo que após debates optou por mantê-lo em pauta. Após o senhor 

presidente pede aos  membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos 

e Finanças que deem parecer verbal sobre a EMENDA MODIFICATIVA 01 AO PROJETO DE LEI 

029/2012, do vereador Diego Nascimento, sendo que após debates todos foram favoráveis de ir a 

votação. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: EMENDA 

MODIFICATIVA 01 AO PROJETO DE LEI 029/2012, do vereador Diego Nascimento, aprovada por 

unanimidade.  PROJETO DE LEI 029/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”, aprovado por 

unanimidade.  Após o senhor presidente pede aos  membros da Comissão de Constituição e Justiça e 

da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal sobre a EMENDA MODIFICATIVA 

01 AO PROJETO DE LEI 006/2012, do vereador Sergio Seifert , sendo que após debates todos foram 

favoráveis de ir a votação. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar. 

EMENDA MODIFICATIVA 01 AO PROJETO DE LEI 006/2012, do vereador Sergio Seifert, aprovada 

por unanimidade. PROJETO DE LEI 006/2012, do Poder Legislativo (vereador Jairo Charão), que 

“Denomina o parque de exposições de Capão do Cipó de ‘Amandio de Alcântara’ aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO 008/2012:dos vereadores aos familiares de Anildo Ildo Sierota (Didio) 

aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente pergunta ao Líder  de Governo, vereador 
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Ibanez Garcia, se irá fazer a retirada do Projeto de Lei 035/2012, sendo que o mesmo disse não ter 

recebido tal ordem do senhor prefeito.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 17/07/2012,  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,10 de julho de 2012. 

 

 

 

 


