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ATA N° 30/ 2012 (Ordinária) 

Aos 28 (vinte e oito) 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 29/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 21/08/2012, 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 

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

presentes. Comenta que andou pelo interior no dia de hoje com seu Abraão e o Ilson, onde foram bem 

recebidos. Fala que foi denunciada a pedreira do prefeito , sendo que a mesma serviu por oito anos 

para encascalhar estradas e hoje também serve. Não sabe o motivo que essas pessoas maldosas 

denunciam. Ressalta que veio três carros da Polícia Ambiental, e que se é devido a ano eleitoral, só 

prejudica o povo necessitado de estradas. Foi adversário quatro anos e sempre foi parceiro do ex-

prefeito. Citou nessa Casa que o vereador estando bem com a abelha-mestre deixe que o enxame 

ronque. Fala que jamais criticou a administração anterior, e que nessa Casa teve muito 

companheirismo na gestão anterior. Pede que deixem picuinhas de lado e que o povo analise quem é 

quem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Agradece ao secretário 

de Obras pelos pedidos atendidos essa semana. Diz que hoje tinham reunião das comissões, porém o 

vereador Érico disse que não iam dar parecer. Ressalta que esteve hoje com os contadores e eles lhe 

disseram que esse dinheiro irá fazer falta se não for aprovado hoje. Coloca isso para a comunidade 

que não é por sua causa, mas respeita o colega. Diz que isso irá atrasar tudo, inclusive podendo parar 

o transporte escolar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

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

presentes. Com relação ao projeto 046 diz que esteve na Casa as duas horas e não cobrou ninguém, 

apenas pediu para que os colegas não viessem.. fala que são em três colegas da comissão e que se 

tiver dois é majoritário. Ressalta que temos regimento que diz que é quinze dias para dar parecer, e 

que o contador nunca lhe falou em urgência, sendo que está todo dia com ele e que sequer um 

secretário falou em urgência. Diz que está cumprindo as regras e se tem prioridade o projeto, foi 

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

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. A respeito das 

pedreiras diz não entender, pois a doze anos isso vem se arrastando. Pede que deem nome aos bois, 

pois homem que é homem faz isso e não empurra com a barriga. Fala que tem pedidos de 
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cascalhamento no Tibúrcio, nos Mamoneiros e nos Palharini, sendo que nos Palharini as crianças 

perdem aula por que o transporte não sai de lá dia de chuva. Diz que a Fepam devia dar nome, pois 

quem perece é a comunidade que deve saber quem denuncia. Não acredita que vereador que briga 

pelo desenvolvimento do Capão do Cipó está denunciando, pois é burrice. Agradece e devolve a 

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

colegas, comunidade, demais presentes. Pede moção de pesar aos familiares de Valentin Francisco 

Rosado, falecido dia 16 de agosto, mais conhecido como “Valente”, da localidade do Carovi, onde se 

dedicou na construção da escola, da igreja e transportando pessoas até Santiago em seu carro. Sobre 

a secretaria de Saúde vê que tem pessoas que estão sendo privilegiadas, pois faz tempo que tem 

pessoas necessitando de exames e não conseguem. Pede atenção especial aos que mais necessitam 

e são deixados para depois. Parabeniza o colega Ibanez pelo grande talento musical que é seu filho 

Thainan, filho da terra e tem talento incrível, onde o mesmo foi presenteado com o jingle de campanha 

feito por ele. Diz que quando fez denúncias, assumiu e agora quer saber quem denunciou a pedreira, 

pois se fosse sua pessoa, diria. Diz que suas denúncias estão registradas. Ressalta que, se for 

vereador, o que acha que não, que esclareça para a comunidade. Diz que aqui existe a Secretaria do 

Meio Ambiente e que ela autoriza isso, e se alguém fez algo errado, ilegal, que pague. Trabalhou na 

secretaria e a secretária dava as devidas licenças aos produtores. Fala que se alguém está 

prejudicando o meio ambiente deve ser punido. 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. Comenta que em 

ano eleitoral as emoções se passam, mas acredita que será um ano tranquilo. Diz ao vereador Diego 

que também se preocupa com o projeto 046, só que se o Executivo não se programou até agora, é 

por que pode parar o transporte escolar. Diz que o projeto pode ficar trinta dias na Casa e mais quinze 

nas comissões. Fala que o Executivo tem que pensar antes de fazer as coisas. Falou na terça 

passada que era para arrumar as máquinas, só que não tem um centavo para isso no projeto e tem 

várias estragadas, inclusive em Santiago. fala que o prefeito pode fazer campanha só que das oito às 

duas ele tem que dar expediente. Pede que ele se licencie e o vice, Sergio, assume, pois não irá 

concorrer. Fala isso, pois sexta-feira, às 11:30 viu o prefeito, o vice, o Protásio, que é o segurança do 

prefeito, o Leandro Sauer e o Bugre, em reunião na casa de funcionário. Sobre o Ação Premiada o 

pessoal está reclamando que não foi divulgado o número, o que pede que a rádio divulgue. Fala que o 

secretário da fazenda humilhou um servidor, pois o mesmo entrou na prefeitura com a camiseta 

rasgada, pois havia falecido um parente e foi falar com o secretário e o secretário que é chamado por 

“Pastor” o humilhou e pediu que o mesmo se retirasse do local. Fala que isso fica feio, pois é um CC e 

deve dar exemplo. Fala que o servidor está em estágio probatório, mas não humilhou ninguém. 

Acredita que ele nem pastor é para fazer esse tipo de coisa. 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. Se 

junta as palavras dos colegas Antonio e Jairo sobre as denúncias, pois é contra denuncias que 
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prejudicam o Capão do Cipó. Lembra que foi denunciado o senhor Elton e que até hoje o mesmo 

paga multa. Hoje quem governa é o PP, antes era a UDP, então, quem denunciou ontem e hoje? Diz 

ter uma filha na escola e sabe a falta que faz o transporte. É a favor de denúncias internas por erros 

na parte administrativa. Diz que os vereadores tem que conversar com os militantes, pois muita coisa 

foge ao alcance sem que digam sim ou não. Sobre o projeto 046 cansou de dizer que o prefeito 

Osvaldo Froner está mal assessorado. Diz que são nove vereadores e se depender de sua pessoa dá 

parecer verbal, pois não pode deixar faltar dinheiro para a educação, e se foi erro deles, independente 

de política, estão aqui pelo certo e não podem deixar rixas partidárias interferirem. Pede que um dia 

haja consenso para prefeito que aí não irá mais haver esse tipo de picuinha. Ressalta que nosso 

município trabalha com quatorze milhões de orçamento, sendo em torno de mil e vinte e sete 

quilômetros quadrados de extensão, e três mil e quatrocentos habitantes, e quando as pessoas vem 

na Secretaria de Saúde não conseguem exame de sangue, ou na Agricultura tem que esperar oito 

meses depois do recibo pago. No governo anterior teve erros também, só que hoje deixam a desejar 

em muitas áreas e está nas mãos dos munícipes, outra vez, tentar acertar. Agradece e devolve a 

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

comunidade, demais presentes. Parabeniza a colega Regina, pois ia morder a língua em dizer que 

estavam fazendo politicagem para ficar atrasando em trinta dias e depois pedindo vistas como 

pretexto. Concorda que os colegas coloquem parecer verbal, o que está nas mãos do presidente, e 

cada um tem seus atos e faz conforme acha que deve fazer. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, 

demais presentes. Falou com os contadores, na parte da tarde, onde disseram que esse projeto teria 

que is a votação, pois, talvez, algumas secretarias parem por falta de verba. Acha que o projeto não 

veio errado, e só falta ver a parte jurídica, e se está tudo certo é só votar a favor ou contra. Diz que 

em quatro anos a saúde fez mais de quatrocentos e vinte mil quilômetros, o que talvez Santo Ângelo e 

Santiago não fizeram isso, pois não buscam as pessoas em casa. Ressalta que aqui sempre foi feito 

isso. Diz que na Agricultura quando era a UDP tinha só dois tratores, e o PP trouxe o resto. Pede que 

quando falem em agricultura na rádio, que ao menos se preocupem em buscar emendas. Cita o 

deputado Luiz Carlos Heinze como referência. Diz que é fácil falar, quer ver fazer. Comenta que o 

cidadão Alcides Meneghini comprou calcário de um cidadão do Carovi e isso prova a hora que 

quiserem. Fala que toda denúncia que fez assina embaixo, pois homem tem que ter palavra. Diz que 

milagreiro não vem de uma hora para outra. Diz que quando se fala em cinquenta milhões de reais em 

quatro anos para um município com três mil habitantes, tem que ver que a folha de pagamento é em 

torno de cinquenta por cento, mais os vinte e cinto da educação, quinze da saúde, o que é complicado 

administrar. Viu declarações na rádio que pessoas se inscreveram e em oito dias não foram plantar 

aveia, o que diz que oito dias é pouco, pois tem várias outras pessoas inscritas, e que essa pessoa vá 

mentir em outro lugar.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN, 

Líder Partidária PMDB: Diz que ao ouvir o colega Alacir considera que este foi infeliz em algumas de 

suas colocações, pois quando foi em algumas casas fazer visitas ficou sabendo de promessas sem 
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fundamento que o atual prefeito fez, diz também que agora em período eleitoral os ânimos de alguns 

fica alterado, e cita que houve discussões em frente a radio, denegrindo a imagem de certos 

candidatos, e diz que ela própria não retribui o que ouve, pois a política acontece de quatro em quatro 

anos, enquanto que o povo sempre esta se vendo durante as festividades do município, e que não 

precisa estar na política mas está porque gosta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que trabalha para a comunidade há 30 anos, desde que mora 

no município e não só em época de política, diz que promessas os dois prefeitos fizeram, disse que 

teve oportunidade comprar adubo do pequeno produtor, mas não quis fazer isso para se aproveitar 

dos que tem menos condições, sendo que depois iria fazer falta. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: sobre o projeto 046/2012 diz que se 

faltar alguma coisa para alguma escola,  se ficar sem transporte ou se alguma secretaria parar de 

funcionar que a comunidade fique sabendo que não é por sua causa, pois está a disposição para 

votar o projeto a qualquer momento. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO 

CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Diz ao colega Alacir que é correta a sua 

colocação sobre não comprar adubo do pequeno produtor, e usar os maquinários da prefeitura, mas 

que o prefeito atual fez uso das maquinas da prefeitura para nivelar curvas em lavouras de 

propriedade do próprio prefeito. Sobre o projeto disse que assume a sua responsabilidade se não for 

votado, pois defende o que é certo e nãoseus próprios interesses. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: ao colega Alacir diz que viu o trator do 

Meneghini carregando calcário, diz que se este comprou ou não ele não sabe só viu carregando. 

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

PDT: Sobre o projeto 046/2012 diz que em defesa da comunidade se propõe a votar o projeto, mas 

que na próxima vez a secretaria mande os projetos com antecedência. Sobre o que se comentou do 

Meneghini disse que isso é natural  que falem pois este é candidato a prefeito, diz também que ele 

próprio e seu partido não trouxeram nenhuma emenda e nem um trator para o município, e que 

trabalhou para vários deputados e que nenhum se empenhou a ajudar o município, mas que hoje tem 

vários tratores, mas não é feito o que é preciso e que estão parados ao invés de estar trabalhando 

para a comunidade. 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: 

diz que não adianta vir vereador bater boca, pois não vai coloca projeto a votação, pois nesta casa 

tem um regimento a ser cumprido e o projeto não estava em regime de urgência  e se eles 

precisassem tanto que enviassem com antecedência. Ao colega Alacir diz que quando estava na 

agricultura o caminhão dirigido pelo motorista Caetano estragou e foi para Estrela para ser concertado 

e que na época em que o colega era da agricultura viu ‘CC’ dirigindo um caminhão sendo  que não 

pode dirigir se não é concursado e que na época não falou porque não havia outro funcionário e ainda 

pergunta ao colega Alacir onde foi parar o rolo de lona que foi comprado quando este era funcionário 

e que o vereador Alacir sabe onde foi parar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para 
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fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: CONVITE, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para palestra sobre “Políticas Públicas para Agropecuária 

e Agricultura Familiar”, a realizar-se às 14:30 horas do dia 30 de agosto de 2012, na Casa da 

Assembleia Legislativa, na Expointer, em Esteio. CONVITE, da Câmara de Vereadores de Santiago, 

para palestra em comemoração aos 128 anos do Parlamento Santiaguense ministrada pelo Dr. Carlos 

Munaretto, com o tema “O Papel do Vereador na Atualidade”, a realizar-se  dia 31 de agosto de 2012, 

às 19:30 horas, no Auditório Caio Fernando Abreu. OF. 050/2012, do Gabinete do Prefeito, enviando 

projeção da receita da Prefeitura Municipal para o ano de 2012. ORÇAMENTO DA CÂMARA DE 

VEREADORESPARA O EXERCÍCIO DE 2013. INDICAÇÃO 037/2012, do vereador Sergio Seifert ao 

prefeito municipal. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: ORÇAMENTO 

DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2013, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 04/09/2012,  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, 28 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 


