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ATA N° 24/ 2012 (Ordinária) 

Aos 17 (dezessete)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 23/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 10/07/2012, 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. VEREADOR 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e 

demais presentes. Agradeceu ao bom senso dos colegas quando a semana passada votaram na 

Emenda 01 ao projeto 029/2012. Diz que quer privilégio para todos e não apenas para a comunidade 

de Rincão dos Palharini. Disse que já solicitou ao secretario de obras Serginho patrolamento na 

estrada Campanher, e esse disse que até o final da semana atenderá o pedido.  Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade presente.Disse que hoje é dia de ‘Proteção as Florestas’, pede que todos 

cuidem do verde.pede ao DEMAC  que verifique periodicamente os registros de água, pois há 

pessoas fechando os registros deixando a população sem água. Pede providencias na iluminação. 

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

presidente.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT):Usou mais dois minutos de seu tempo de 

liderança. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Falou ao 

secretario Serginho  sobre estrada próximo ao senhor Reinoldo Dias onde atolou caminhão de leite e 

inclusive foi retirado por trator da prefeitura, disse que já solicitou carga de pedra ao Serginho e não 

foi atendido.Falou que o senhor João que é assentado pediu carga de pedra já faz  quatro anos e não 

foi atendido. Falou também de um senhor que no ano de 2008 pagou 2 (duas) horas de ‘retro’ no valor 

de trinta reais cada hora e até esse dia não foi feito. Sobre o trabalho do DEMAC disse que ligou para 

falar com plantão e foi atendido por esposa de funcionário que não estava de plantão, disse que 

telefone deve ficar com quem está de plantão.  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. 

Falou que na semana anterior comentou sobre as queixas das pessoas  referente a falta de vacina da 

‘gripe A’, disse que se tiver um bom projeto o município pode adquirir a vacina, pois foi lamentável a 

falta da vacina esse ano. Disse ter recebido reclamações que o numero 36111060 do Posto de Saúde 

está sempre ocupado. Disse que deve haver um telefone só para receber chamadas por causa de 

casos de emergência que precisam de rápido atendimento. Comentou sobre a inauguração do asfalto 
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que apesar da pouca participação o município ganha muito com isso. Questionou por que Capão do 

Cipó perdeu as arremessas de casas do projeto minha casa minha vida se os mesmos requisitos 

exigidos aqui foram exigidos também em outros municípios e estes conseguiram preencher os 

requisitos e foram contemplados. Agradece e devolve a palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Disse que foi 

grande honra representar o legislativo na inauguração do asfalto e conhecer o governador Tarso que 

além de simples é uma pessoa muito querida, disse ainda que sobre concerto da 377 o governador 

disse que esta sendo julgada, e que não há prazo determinado para o concerto e termino da obra. 

Rebate o colega Antonio e dizendo que este faltou com a verdade  quando disse que ele não ajudava 

os humildes antes do período eleitoral, disse ainda que se o colega Antonio estivesse com os 

humildes teria dado ‘o jumbo e o pé de pato’. Falou à colega Regina que para ser colocado outro 

telefone no posto de saúde também seria necessário um atendente. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Não fez uso de seu tempo.VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. 

Disse que apesar da colocação do colega Sergio  lhe deseja muito sucesso, disse que lamenta não 

ter conseguido um jumbo para o pequeno produtor e que foi criticado pelo colega. Parabenizou Carine 

e Paulo pela chegada do filho Benicio. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO 

SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 

presentes. Disse lamentar por não poder prestigiar a vinda do governador por ser pré candidato. Disse 

ao colega Jairo sobre o  comentário que seu Irmão havia distribuído quatro cestas básicas,que olhe e 

diga onde estão as outras três cestas básicas, disse ainda que é fácil denunciar e que o colega seja 

homem para provar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

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

e demais presentes. Sobre comentário do colega Diego disse que ele se excedeu em suas 

colocações, e que tem limites aqui nesta casa. Pediu que a Comissão de Ética tome atitude. Sobre 

emenda ao projeto 029/2012, disse que foi uma maneira de legislar, beneficiando a comunidade.disse 

que pessoas estão indo embora do município por falta de oportunidades,onde há apenas 

propriedades com uma serie de deficiências.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, 

comunidade e demais presentes. Disse que não pode participar da inauguração do asfalto, disse 

ainda que considera uma grande obra apesar de pequenos probleminhas. Falou sobre o pequeno 

produtor disse que de qualquer forma fica difícil o produtor plantar usando somente os maquinários da 

prefeitura, pois na hora de passar veneno os órgãos públicos não podem ser utilizados devido a uma 

serie de normas.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de 

Partido PP: Falou que se associa aos comentários do colega Érico. Falou também sobre a boa 

organização da escola de Entre Rios, que antes era de inferior qualidade. Disse que o incentivo vem 

de ‘nós governantes’. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Disse ao colega Alacir que é mais  fácil critica do que 
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apresentar projetos para melhorar. Argumentou que ninguém cresce na vida falando mal dos outros. 

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

ao colega Érico que realmente a preocupação deve ser de todos pela comunidade, pois a juventude 

esta saindo por falta de oportunidade. Disse que ‘nós’ somos responsáveis por ter uma visão para o 

futuro, e dar incentivo para as associações, para melhorar a qualidade de vida. Agradece e devolve a 

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

Representante de Partido, PDT: Disse que fica indignado com as palavras do colega Diego, pois 

não falou que o irmão do colega distribuiu nas casas e sim que as cestas básicas foram retiradas na 

assistência social, segundo ele como foi lhe repassado pela assistente social.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: (usou o tempo de liderança). 

VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Fala ao colega Diego que ele poderia 

ter dito tudo o que gostaria de dizer ,mas de outra maneira e que lhe dá nota zero por isso, disse que 

ele cuide a maneira de falar, pois as pessoas que vieram ouvir a sessão não gostariam de ouvir o que 

ouviram. Ao colega Sergio falou que não quis falar da saúde por critica e sim por sugestão. 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 041/2012 da Secretaria de Administração, 

enviando o PROJETO DE LEI 041/2012. PROJETO DE LEI 041/2012,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 os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 24/07/2012,  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,17 de julho de 2012. 

 

 

 

 


