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ATA N° 29/ 2012 (Ordinária) 

Aos 21(vinte e um) 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 28/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 14/08/2012, 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 

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

Fala que a comunidade do Rincão dos Vieira terá água, pois só falta a  AES Sul liga o transformador q 

depois irão dar continuidade na do Inhacapetum. Cita que no Progresso estão terminando a instalação 

e hoje deve ser votado o projeto para aquisição da torre. Diz que o pessoal do DEMAC vem 

trabalhando bastante nisso. Diz que o Serginho está de parabéns pelas estradas e que as obras estão 

sendo tocadas, na medida do possível. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO 

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

Se associa às palavras do colega Alacir na importância de se receber água da torneira, pois água é 

vida. Fala sobre a importância do poço de água no Entre Rios e na Progresso, e cabe aos vereadores 

votar a compra demais canos para beneficiar mais comunidades. Comenta que seu Didi recebeu a 

fatura da água em atraso, onde procurou o rapaz responsável pela entrega e espera que não 

aconteça mais, pois o usuário não irá pagar multas devido a erros, e que não ocorra em nenhuma 

outra residência. Espera mais chuvas para aumentar a água dos açudes. Agradece e devolve a 

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

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Fala sobre a licitação do transformador para a 

água do Rincão dos Vieiras, onde no início do mês a comunidade estará com água, é só a AES Sul 

ligar. Diz que através do governo federal e do prefeito Osvaldo Froner, chegou mais um ônibus 

escolar para os alunos, e não interessa o partido, o que beneficia os alunos tem que ser agradecido. 

Agradece ao Serginho pelos pedidos feitos terem sido atendidos. Fala sobre o projeto da praça, onde 

procurou, hoje, o contador e pediu que ele viesse na câmara explicar de onde sairia o dinheiro para 

compra de mais material. Diz que não se fez presente na reunião, mas acha que será aprovado o 

projeto. Fala também sobre o projeto da rede de água do Progresso, onde pede que aprovem a 

compra da caixa. Pede que Deus abençoe a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

colegas, comunidade, demais presentes. Fala que as cinco horas teve reunião, aqui, com o contador 

sobre o projeto 042, o qual tinha o intuito de votar contra e depois da reunião teve mais certeza, pois o 
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próprio contador levantou dúvidas á engenheira com relação a obra. Pede aos colegas que derrubem 

para não dar problemas maiores para o prefeito e para a engenheira. Comenta sobre a Cotrijuí, onde 

diz ser defensor das cooperativas e não tem como não defendê-la, pois ela criou um meio termo e 

estabilizou os preços, apesar de hoje passar por dificuldades financeiras. Comenta que quem tinha 

soja acumulada foi vender e não tinha mais como vender. Acha que a atitude da Cotrijuí foi correta, no 

primeiro momento, pois do contrário erra falir. Fala que a Cotrijal, de Jaguari, abriu falência, o que 

parece ser um problema regional. Diz que os analistas dizem ser o maior preço da soja dos últimos 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Sobre o projeto 042 diz 

que vota a favor, pois são sete mil e novecentos reais para o término da obra da praça e seu 

pensamento é que o projeto passou pela administração e pela engenheira, e se depois tiver errado, 

deixe o abacaxi para eles, não cabe aos vereadores julgarem. Diz não acreditar que façam projeto 

errado para depois se incomodar, e ressalta que acha injusto reprovar o projeto. Diz que acha bom 

que os colegas falam que está tendo água para fulano e cicrano, e que não precisa cobra na Casa, 

pois se saiu o projeto é por que cruzou por essa Casa, a qual tem maior responsabilidade por essas 

melhorias. Ressalta que não é mérito só de um e sim da câmara também. Diz que, talvez, o Entre 

Rios receba asfalto assim como o Carovi recebeu. Sonha que Capão do Cipó seja igual a Mato 

Queimado, que tem todo o interior asfaltado. Parabeniza o Roberto e o Leandro pela rádio Cipoense, 

e se, hoje, alguém tivesse que ganhar um prêmio seria eles pelos relevantes serviços prestados. 

Ressalta sobre a importância dos ouvintes ouvirem os projetos de governo dos candidatos a prefeito e 

vereadores. Parabeniza aos cipoenses que acreditaram na rádio. Agradece e devolve a palavra à 

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

comunidade, demais presentes. Diz ser uma satisfação os cipoenses ouvirem os candidatos através 

das ondas da 87.9, levando propostas aos lares onde não podem visitar. Diz que é importante pois os 

indecisos podem definir seu voto. Fala que hoje, dia 21 de agosto, é Dia da Habitação, lugar onde 

moramos, porém nem todos possuem moradia, os chamados “Sem Teto”. Fala que aqui teve várias 

promessas de casas ou de reformas, e agora na campanha eleitoral, visitando moradores, estão 

desesperados, pois não receberam, e pedem uma maneira de ter uma moradia digna, o que não é 

difícil de resolver, pois só falta competência e responsabilidade. 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. 

Pede ao secretário de Obras que olhe a estrada do Santa Rita, até o colégio, pois não tem como 

andar. Diz que as paradas de ônibus, mais uma vez o Serginho mentiu e não fez. Fala que irá dar um 

calote no Executivo, pois se pensam que os vereadores ao trouxa, eles é que são trouxas em pensar 

isso. Fala isso, pois pediu a prestação de contas da feira, faz duas semanas, e não vieram prestar 

contas, o que acha que vão esperar passar a eleição. Fala que o prefeito não deu nenhum quilo de 

aveia para o produtor, de certo vai investir ano que vem. Diz que nessa Casa é uma piada, pois 

votaram vinte e cinco mil reais para reformas de casas, sendo elas para seu Áureo, Nininho, Estela, 
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Antenor, e mais pessoas que não lembra o nome. Diz que a do Nininho e do seu Áureo foram 

erguidas, mas na do seu Antenor, na 14 de Julho,  levaram vinte e cinco sacos de cimento, um metro 

de brita, um de areia e mil tijolos e não fizeram, até hoje, estragando o cimento. Quer saber  onde está 

o dinheiro, pois as pessoas não receberam o material. Diz que tem vários projetos que o Executivo 

quer que votem, porém o Executivo não envia o que a câmara pede, a exemplo do valor arrecadado 

até julho e a perspectiva até o fim do ano para fazer o orçamento da câmara para 2013, o qual a 

câmara já enviou ofício e até agora não responderam, sendo que a câmara tem até dia 31 de agosto 

para enviar ao Executivo a proposta, e temos só mais uma sessão para elaborar e votar.. fala que se 

o Executivo acha que estão de brincadeira aqui, estão enganados, pois se eles estão para 

brincadeira, aqui não estão. 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. Comenta sobre o Dia do 

Vizinho, onde parabeniza as comunidades que festejaram e cita que participou nos Palmeiros e 

depois foi para Santo Ângelo. Sobre a água diz que desde janeiro que discutem a seca, e que não dá 

para dizerem que faz oito anos. Diz que independente de quem assuma a prefeitura já era para ter 

sido feito um projeto para amenizar isso. Diz que não é contra a feira, mas sim aos recursos gastos, 

pois daria para fazer quantos poços com esse dinheiro. Sobre o projeto da praça, ouvindo as palavras 

do colega Ibanez, acredita, sim, que fazem coisas erradas, não por gosto, mas por falta de 

conhecimento. Diz isso, pois foi por acreditar no Executivo que perderam o projeto Minha Casa Minha 

Vida, sendo o único município que não inaugurou nenhuma casa. Qual explicação o Executivo dá? 

Diz que os vereadores pecam por não terem cobrado mais o Executivo. Diz que agora na campanha 

eleitoral escuta de moradores que querem saber por que não foi feito nenhuma, onde diz que foi por 

incompetência do Executivo. Fala que tinha o secretário Leomar, da assistência que passou para a 

Agricultura, pois deve entender mais do que de assistência, tinha o secretário de administração que 

deveria entender um pouco de cada secretaria, tinha o assessor jurídico e acima deles tinha o prefeito 

que tem que saber se o projeto está dando certo, principalmente projeto dessa grandeza, com recurso 

federal e muito pouco do município. Sobre a água pecaram os nove vereadores, por não cobrarem 

mais. Diz que a secretária do Meio Ambiente teve semana retrasada aqui e não soube dizer por que o 

poço do Vane não foi concluído, sendo que tinha vazão suficiente e foram perfurar outro poço em 

outro lugar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Fala que foi a Venâncio Aires, na entrega 

da Chama Crioula, sábado dia 18, dar apoio aos cavalarianos. Fala que serão setecentos quilômetros 

até Manoel Viana, e que, inclusive, seu Sinval, senhor de idade, está junto, sendo que é pouca gente 

que faz isso. Pede a Deus que ilumine o caminho de todos para que tragam a Chama até o CTG. Diz 

que irá por projeto-sugestão para que o salário do chefe de gabinete seja equiparado ao de secretário, 

pois acredita que é um cargo complexo tanto quanto de secretário, tendo que ficar, muitas vezes, até 

altas horas preparando a agenda do prefeito. Sobre as chuvas, fala que depois de amanhã fará um 

ano que não chove significativamente no Capão do Cipó, sendo preocupante. Agradece e devolve a 
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palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Fala sobre projeto 046/2012 no valor 

de trezentos e sete mil reais, que tem por justificativa a contratação de novos servidores, diz que de 

certo vai sobrar dinheiro para consertar os maquinários estragados, e fala ainda que chegou nos 

CORREIOS e tinha três funcionários, dois sentados e outra funcionária mandando mensagem de 

celular, e então para quê contratação de novos servidores? Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder 

Partidária PMDB: Sobre orçamento que os vereadores tem que votar diz que seria bom se com o 

orçamento também viessem os secretários para convencer os vereadores a votar, pois segundo ela é 

necessário destinar orçamento para reforma por que para muitas casas uma boa reforma basta, e 

sobre as próteses dentárias só precisa de recurso, pois agora não tem desculpa o projeto já foi 

aprovado e se não foi feito foi a administração atual que não fez. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que concorda quando os colegas falam sobre 

parque de máquinas, mas quando a atual administração assumiu o parque de máquinas já estava 

sucateado, e diz que o  colega Jaques gosta de criticar, mas quando este assumiu a Obras teve um 

caminhão que foi parar em Estrela o qual o colega não cita. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Diz que o colega Jaques se preocupou com 

os trezentos e sete mil do projeto, diz ainda que esse valor está nas mãos do presidente Jaques, para 

contratar servidores, fazer conserto de maquinários, arrumar estradas, enfim. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Diz que as 

vezes olha a praça e compara com famílias que não têm casa, água e que tem muitas outras 

necessidades, pois a obra da praça não enche barriga. Disse que enquanto não houver gestor 

eficiente pode largar cargas de dinheiro que não vai ser suficiente, não vai adiantar.  Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: Sobre projeto 

042/2012 pergunta ao presidente se vai a votação. Diz que não vale a pena parar a obra por causa de 

sete mil reais, sendo que a obra está ficando bonita para o município. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz que precisamos saber se 

o prefeito está licenciado ou não para fazer política em horário de expediente. Diz ao senhor 

presidente que o projeto dos trezentos e sete mil reais é bom, assim como outros projetos aprovados 

em regime de urgência, que bom se desde o começo do mandato tivesse sido assim. 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: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 006/2012, do 

vereador Jaques Freitas ao prefeito municipal. OFÍCIO 4668/2012, do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio Grande do Sul, solicitando esclarecimentos em 30 (trinta) dias, sobre instrução técnica. 

OFÍCIO 049/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 046/2012. PROJETO DE 

LEI 046/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2012”. MOÇÃO 012/2012, dos vereadores aos familiares 

de Luiz Fernando Lima dos Santos. MOÇÃO 013/2012, dos vereadores aos familiares de Cidelina 
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Maria Martins Pereira Garcia. MOÇÃO 014/2012, dos vereadores aos familiares de Paulo Quadros. 

Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra, 

sendo os votos contrários dos vereadores Regina Weidmann, Érico Rosado e Jairo Charão. 

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”, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 

01 (um) voto contra, sendo o voto contrário do vereador Jairo Charão. 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”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 006/2012, 

do vereador Jaques Freitas ao prefeito municipal, aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto 

contra, sendo o voto contrário do vereador Sergio Seifert. MOÇÃO 012/2012, dos vereadores aos 

familiares de Luiz Fernando Lima dos Santos, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 013/2012, dos 

vereadores aos familiares de Cidelina Maria Martins Pereira Garcia, aprovada por unanimidade. 

MOÇÃO 014/2012, dos vereadores aos familiares de Paulo Quadros, aprovada por unanimidade. 

Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 28/08/2012,  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 1º secretário 

da Mesa. Capão do Cipó, 21 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

 


