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ATA N° 27/ 2012 (Ordinária) 

Aos 07(sete) 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 26/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 31/07/2012, 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.  VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Cita a bacia leiteira e diz que foi repassado para os cofres públicos, 

cento e cinquenta e nove mil reais,  o qual, independente de quem seja o  administrador do município, 

tem que ser voltado à essas pessoas. Diz que a dona Maria Inês, dos Palmeiros, reclamou que não 

tem assistência da prefeitura, sendo que ela cedeu pedras para as estradas na outra administração e 

eles votam aqui no Capão do Cipó. Diz que ela lhe falou que tem esperança de voltar a ter esse 

atendimento. Sobre o cheque do senhor Elton, falado na sessão anterior pelo colega Alacir, ligou 

terça, após a sessão, para o senhor Elton o qual lhe disse que o cheque é do dia 28 ou 29 de 

dezembro, e aí não teria mesmo como o ex-prefeito ter pago. Ressalta que o mesmo lhe disse que 

procurou a atual administração e pediu o cheque, o qual não lhe foi devolvido. Quer saber da atual 

gestão se a anterior está ou não devendo. Diz que seu Elton falou com o vice-prefeito, que na época 

estava de secretário da Fazenda, e que na verdade fez um favor ao município para não ter que ir um 

carro só para isso. Se indigna com o colega Alacir, por estar sendo mal intencionado e fazendo 

politicagem. Ressalta que ficaram com esse cheque só para usar na política. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Diz que não compareceu a sessão, pois foi levar a sua mãe em 

Santiago com problemas de pressão arterial, a qual teve que ficar em observação. Diz que ligou para 

o presidente avisando, e que tem documento comprovando, o qual diz achar que não é necessário 

entregar. Pede que seja feito patrolamento no Passo do Tibúrcio até o asfalto, sendo que perto da 

Alice o trecho está pior. Cita o preço recorde da soja, onde no Canal Rural, hoje, um meteorologista 

disse que o mar está aquecendo e é para termos uma safra recorde, maior que em 2007. Diz que 

fechou lote a setenta e nove reais e cinquenta centavos, só que o produtor tem que ter mais de mil 

sacas para entrega. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que assumiu a 

secretaria de Agricultura dia 21/02/2009, onde fez silagem em maio e foi em Augusto Pestana e lá que 

lhe cobraram e disseram que tinham um cheque-caução do filho do Elton. Diz que o que não sabia é 
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que era do Elton a silagem e que ele quebrou a peça. Diz que não fez politicagem, e quem fez dói a 

colega quando disse que o governo Froner deve. Ressalta que a colega não ajuda, só vem criticar, 

sendo seu costume. Cita que seu Pedro Turre quando deu alta hospitalar, com duzentos pontos 

operado, e a colega era secretária de Saúde, ligou para buscar ele e roeram a corda. Diz que aí ligou 

para o Erico e disse que se não fossem buscar em meia hora ele, iria pegar a camionete do Sergio e 

buscá-lo. Fala que se o colega Erico for homem irá assumir isso aqui. Cita que teve paciente que teve 

que entrar na justiça para ser operado quando a colega era secretária. Convida a colega para ir ver 

essa dívida e se não for verdade paga o cheque do seu bolso, do contrário a colega paga. Diz que 

sabe tudo o que acontece na administração desde 2001. Foi no Carovi, semana passada, gostou do 

que viu, todo asfaltado e o pessoal da vila contente, e o ginásio sendo feito. Tomara que todas as 

comunidades tenham o mesmo tratamento. Diz que a colega é muito criança para vir querer fazer 

politicagem em cima de sua pessoa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM (PP): Não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

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

Reforça o pedido do colega Sergio sobre o patrolamento do Passo do Tibúrcio. Concorda com as 

palavras do colega Alacir. Parabeniza o prefeito que está olhando todas as comunidades com carinho. 

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

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Analisou o 

discurso do colega Alacir e no mínimo a colega Regina ouviu os pronunciamentos do colega quando 

era oposição, para criticar. E que o colega não diga que era imparcial. Sobre o fato de ser ou não ser 

bem homem, diz que o colega Alacir despertou uma dúvida sobre isso em sua pessoa, a qual fica a 

critério do colega. Diz que teve um servidor que fez duzentas e quarenta horas extras em um mês, a 

qual se questiona como isso pode ter sido feito, sendo que é humanamente impossível, pois sobra só 

duas horas no mês para dormir, comer, etc. Diz que o governo trabalha para os grandes produtores, e 

que operadores cobram dos produtores e depois colocam hora extra e a prefeitura paga de novo, 

sendo que o correto seria o produtor pagar a hora máquina e o desgaste do veículo. Ressalta que o 

servidor ganha do produtor e da prefeitura. Quer saber onde está o secretário e o prefeito nessa hora, 

e diz que é muito fácil colocar a culpa nos outros, como muitas vezes dizem que a culpa é dos 

vereadores. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Diz que agora é o 

momento de cuidar o que é dito. Sobre o debate dos colegas Alacir e Regina, diz que foi questionado 

em uma visita por um cidadão que se encontra aqui, hoje, onde respondeu a ele que no momento que 

o prefeito senta na cadeira e tem dívida, as mesmas devem ser sanadas. Diz que o dinheiro é do 

povo. Dá exemplo o calçamento e as máquinas sucateadas por ter sido posto açúcar, as quais essa 

administração que pagou. Fica feliz que a eleição, até o momento, está tendo um nível bom, pois 

antes era uma vergonha. Diz que o povo não quer baixaria e deve analisar o que o seu candidato fez 

ou não fez em quatro anos, pois só dessa forma o Capão do Cipó será maior. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador cedeu seu tempo 
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regimental ao vereador Jaques Freitas. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º 

secretário. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica com 10 minutos, pois o 

vereador Jairo Charão lhe cedeu cinco minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Quer saber e diz que foi cobrado sobre a feira, 

onde aqui foi votado para ser construída a feira. Diz que eles tinham prazo de trinta dias e até agora 

nada. como presidente quer saber o que foi gasto e o que foi arrecadado. Parabeniza o pessoal do 

assentamento que pegou o cartão do governo do estado, no valor de quinhentos reais por família. Diz 

que pouca gente participou da inauguração do acesso asfáltico, pois tentaram boicotar, e lá o 

governador citou ter dinheiro para os municípios, é só fazer projeto. Diz que o Executivo prometeu 

para os pequenos e até agora nada foi feito, e que as cestas básicas e as caixas d água foi o governo 

do estado quem deu. Diz que o vereador Ibanez falou como líder de governo que o prefeito ia dar dez 

sacas de aveia para cada família e não deu. Comenta sobre o projeto que está tramitando aqui na 

Casa para mais sete mil e novecentos reais para a praça, só que já foi gasto muito na praça. Falou 

aqui na Casa que o Paulo Genro colocou data errada no ofício, aí mandou de volta para ele arrumar. 

Diz que tudo que é projeto está vindo com dinheiro da reserva de contingência, e que o projeto 043 é 

para liberar dinheiro para a torre do assentamento, vinte e cinco mil, que vai ser tirado dos quarenta 

mil da associação do Rincão dos Palharini. Diz que até concordava, pois a rede está pronta, porém se 

tirar da associação, não faz mais. Disseram que falou que o Getúlio desviou material da praça, o que 

não é verdade. Diz que tirou foto do maquinário da prefeitura trabalhando para empresa particular na 

obra da feira, e que não cobraram a hora-máquina da empresa, sendo que para o pequeno produtor é 

vinte e cinco reais a hora. Ressalta que maquinário público é de todos e todos são fiscais e sabem 

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

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Não fez uso de seu tempo 

regimental.VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT:  Não fez uso de seu 

tempo regimental. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O 

vereador usou o tempo de líder junto  de seu tempo regimental. VEREADORA  REGINA WEIDMANN 

Líder Partidária PMDB: Pede desculpas pelo ping-pong com o colega Alacir, só que o colega tentou 

fazer politicagem, e se está criticando, é o que está errado. Diz que o colega foi muito mais crítico na 

administração passada. Ressalta que tem que cuidar o que fala aqui, e cita exemplo de palavras que 

usou a respeito do colega Diego, em outra ocasião, as quais foram inadequadas. Diz não ter nada 

contra a pessoa do seu Osvaldo, porém como administrador sua nota é zero. Pede respeito ao colega 

Alacir, pois o respeito. Diz que se for reeleita e se seu Alcides for eleito, jamais irá tapar o sol com a 

peneira se algo estiver errado. Diz ao colega Alacir que o mesmo pode usar a tribuna e falar o que 

quiser, pois só irá absorver o que for de fundamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que se o seu Osvaldo só fez coisas em ano eleitoral, o prefeito 

Serafim também fez o calçamento em ano eleitoral. Fala que o Froner é um péssimo administrador, 

porém o povo não vai precisar pagar um péssimo calçamento. Ressalta que fala a realidade aqui. Diz 

que não larga cheque-voador e que buscou cana e pagou em dinheiro, não em cheque pra depois vim 
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justificar. Pede que se souberem que largou cheque-voador por aí, que o cobrem. Sobre o que o 

colega Erico disse em ser homem, comenta que o colega não quis falar a respeito. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: 

Comenta que seu Pedro está bem de saúde. Admira o colega Alacir e assina embaixo o que disse, 

pois o conhece como vizinho e que o mesmo devia ser exemplo para gente logo aqui que não gosta 

de pagar as contas. Disse que era para criar uma responsabilidade para o produtor, pois está sendo 

desleal a concorrência, o grande está sendo melhor atendido que o pequeno. Diz que tem secretário 

que faz o serviço e só diz para a pessoa que não é para comentar. 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 045/2012, da Secretaria de Administração, enviando 

Projeto de Lei 042/2012. PROJETO DE LEI 042/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012. OFÍCIO 

047/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projetos de Lei 043/2012, 044/2012 e 045/2012. 

PROJETO DE LEI 043/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012. PROJETO DE LEI 044/2012, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2012. PROJETO DE LEI 045/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012. 

MOÇÃO 009/2012, dos vereadores aos familiares de Olívio Soares de Borba. MOÇÃO 010/2012, dos 

vereadores aos familiares de Américo Bilibio. MOÇÃO 011/2012, dos vereadores aos familiares de 

José Marques Balbé. OFÍCIO 123/2012, da Escola Macedo Beltrão do Nascimento, convidando para 

jantar-bingo em homenagem aos pais a realizar-se na escola no dia 10 de agosto de 2012, com início 

às 20:00 horas. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO 009/2012, 

dos vereadores aos familiares de Olívio Soares de Borba, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

010/2012, dos vereadores aos familiares de Américo Bilibio, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

011/2012, dos vereadores aos familiares de José Marques Balbé, aprovada por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 14/08/2012,  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 constar lavro a presente Ata que após lida, 

discutida e aprovada será devidamente assinada pelo senhor presidente, e o 2º secretário da Mesa. 

Capão do Cipó, 07 de agosto de 2012. 

 

 

 

 


