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ATA N° 31/ 2012 (Ordinária) 

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro 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 30/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 28/08/2012, 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 e informa que o 

vereador Sergio Seifert não se faz presente, motivo seu pai estar doente. VEREADOR DIEGO 

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

presentes. Em nome do Miro e do Pedro convida os colegas para dia 16 de setembro o desfile no 

Carovi. Fala que eles estão pedindo doações para a festa, só que candidatos não podem assinar 

listas em ano eleitoral. Sobre o projeto 046 deram o parecer, hoje, e está nas mãos do presidente por 

em votação. Estão preocupados, pois tem secretarias que dependem desse dinheiro, como 

comentaram terça passada. Pede a Secretaria de Obras que faça patrolamento da esquina Ibanez 

Dutra até a 377. Em nome dos colegas pede moção de pesar aos familiares de José Cezimbra, amigo 

e vizinho, foi secretário de Obras e o município reconhece. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental.  VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Ouviu as palavras do colega Diego e diz que o 

desfile é tradicional, anualmente, e se orgulha do mesmo, e com certeza os colegas se farão 

presentes. Irá mais longe nas palavras do colega Diego, e pede patrolamento do Beto Dani até 

Bossoroca, pois está péssimo. Diz que seu Didi, morador dos Mamoneiro, pede que faça a entrada de 

sua casa, pois dia de chuva não tem como sair, assim como na do seu Enio e do seu Gentil. Sobre a 

perda do seu José Cezimbra, diz ser irreparável para o Carovi e para o PP. Fica triste, pois era uma 

pessoa que empunhava a bandeira do município e vai deixar um vazio. Agradece e devolve a palavra 

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

comunidade, demais presentes.  Associa na moção de pesar pelo falecimento de seu José Cezimbra, 

primeiro secretário de Obras, e que não tinha maquinário bom e ele fez um grande trabalho com as 

máquinas recebidas sucateadas de Santiago. Pede moção aos familiares de Godofredo Freitas 

Santos, seu “Mozo”, era casado a sessenta e sete anos, uma pessoa de renome, não morava aqui, 

mas semanalmente estava pelo município. Pede a Secretaria de Obras que faça a estrada do Zeli 

Lopes de Freitas, em Areias, pois se precisa de uma ambulância não entra, e o trecho é pequeno e 

em duas horas apronta. Diz que sexta a tarde a patrola trabalhou três horas para um munícipe 
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particular, e necessita também. Sem falar que uma retro ficou dois dias na casa de outro. Diz que em 

época de eleição existem os beneficiados, mas tem pessoas pobres, com horas pagas e não vão 

fazer o serviço. Pede mais fiscalização nessa época, pois isso é compra de voto. Diz que CCs 

mandam na prefeitura, e a comunidade sabe e fala a mesma coisa, que esse prefeito não tem pulso. 

Diz que teve uma CC que mandou arrancar uns tocos de uma propriedade e não o prefeito. 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.  Se preocupa, pois é ano eleitoral, mas é um ano igual aos outros e 

não pode parar. Diz que o pessoal reclama das estradas e isso que nem choveu. Fala que patrola só 

tem uma e a CASE encomendaram um virabrequim, sendo que o motor nunca foi mexido, nunca viu 

disso. Diz que temos em torno de mil e quinhentos quilômetros de estradas e o transporte escolar 

passa todo dia. Diz que no Passo do Valo não tem transporte direito. No assentamento e no Rincão 

dos Vieira é uma vergonha total. Diz que o nosso município é rico, essencialmente agrícola, 

arrecadação em torno de quatorze milhões de reais, que ajudem os produtores a tirar sua safra de 

trigo e aveia, já que perderam a de soja. Quer saber do secretário de Agricultura qual critério para as 

horas máquinas de trator, pois tem pessoas que pagaram a um mês e meio e ainda não fizeram, 

sendo que para uma pessoa fizeram quatro horas e essa pessoa disse que já acertou com o prefeito. 

Se precisa traz a pessoa aqui. Diz que iria por o projeto em votação, só que faz um mês que pede a 

prestação de contas da feira e não mandam. Então diz estar se lixando e só vai terça que vem, e que 

tem trinta dias. Pede moção de pesar ao seu José Cezimbra, e que na segunda antes de sua morte, 

seu neto, Dário, disse que ele havia pedido uma visita sua. Diz que sempre se deu bem com ele, e 

que certas pessoas há de se tirar o chapéu, e ele era uma dessas, pois não olhava para quem fazer o 

serviço, e hoje é o contrário, como fizeram para o seu Nenzito. 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 aos colegas na moção de pesar ao seu Godofredo, avô do Jeferson, e também na moção ao vô 

Cezimbra, como sua filha o chamava, e o queria bem. Pede forças e coragem aos familiares deles. 

Diz que o desfile do Carovi, dia 16, irá participar, pois sempre prestigiou, não só por obrigação, mas 

por gostar. Diz que seu pai e sua irmã foram patrões de CTG, já foi prenda, e é tradicionalista. 

Contem com sua ajuda e presença. Diz que os pais deveriam incentivar mais os filhos no 

tradicionalismo e menos em boates. Sobre a estrada do seu Didi, diz que só de helicóptero para sair, 

e que lá tem que ser pedra e não só uma lambida, como dizem. Fala que nesse ano eleitoral, é 

atípico, e que estão visitando as casas, e vai trabalhar para que esse prefeito não se reeleja, pois tem 

seu candidato, assim como os colegas da situação irão defender o seu. Diz que os nove vereadores, 

em primeiro de janeiro de dois mil e treze, tem que esquecer sigla partidária. Diz que a maioria dos 

colegas não concorda com os colegas da situação, mas sempre procurou trabalhar em uma linha reta, 

pois vereador não é profissão. Diz que o importante é trabalhar para que o município cresça, a saúde 

seja bem atendida, os alunos tenham um bom transporte, boas estradas, pois é agricultora, assim 
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como seu marido, e ajuda o município a crescer. Diz que o eleitor irá decidir o futuro por mais quatro 

anos, e que tem algo importante que não se troca e, principalmente, não se espera serviço no último 

ano de eleição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem Partido): O vereador 

não se fez presente na sessão. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Votos de pesar a família do seu Cezimbra, 

pessoa que muito ajudou o Passo do Tibúrcio. Moção também para seu “Mozo”, sogro do seu Derli, 

que faleceu essa semana. Trouxe só para esclarecer, a nota da compra das lonas, para terminar o 

assunto. Diz que quem comprou e pagou foi o secretário Serginho, pois em vinte de dezembro de dois 

mil e onze estava em férias. Diz que se cobram, como vereadores, deviam é fiscalizar melhor as 

coisas. Se pagasse, teria dito, mas jamais irá fazer isso. Diz que em época eleitoral tem deputados 

que aparecem só de quatro em quatro anos, e que só o PP parece que tem deputados sempre, pois 

os outros não trouxeram nada. Pede que olhem os vereadores que trazem e se preocupam com o 

município. Quando se fala em estrada, pergunta se o Nenzito estivesse do lado da oposição, estariam 

criticando, como ele estava na outra eleição. Diz que teve gente que fez taipa de açude, como para 

seu Amândio Alcântara, que é falecido, e não criticaram, pois precisava do serviço e foi feito. Diz que, 

talvez, a CASE seja da época do açúcar. Fala que falta só um mês para a eleição. Diz que a quatro 

anos atrás parou todo o maquinário por causa disso. Ressalta que criticam, hoje, a agricultura, e na 

sua época também, só que antes não era tão ruim. Diz que do assentamento lhe ligaram, hoje, com 

saudade da época que foi secretário, porém diz não ter nada contra o Léo. Diz que se a pessoa está 

de um lado e troca, leva ‘cacete’, em ano eleitoral. Vê isso em todo lugar, não só no Capão do Cipó. 

Convida a todos para o desfile no Carovi, dia dezesseis. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

comunidade, demais presentes. Tem certeza absoluta que se farão presentes no desfile do Carovi, 

juntamente com a escola do Entre Rios. Diz que Capão do Cipó está de luto e o PP também, pela 

perda do seu Cezimbra, e que os candidatos estão de parabéns pelo respeito e honra no programa de 

rádio. Fala na perda do seu “Mozo”, que tinha bom relacionamento, inclusive no PP. Diz que um 

momento na vida, de dor, sendo que ambos eram pessoas de fundamento no município. Diz que no 

outro governo não acontecia isso de denúncias. Diz que, hoje, não se pode mais tirar pedra pra 

estrada e nem pra fossa, pois são denunciados. Diz que não é o momento de denúncias, pois o 

momento é de buscar o voto do eleitor. Diz que o ano eleitoral está aí, falta trinta dias e o povo saberá 

escolher seus representantes. Diz que no rádio só dizem querer fazer isso e aquilo, mas se em oito 

anos não fizeram, não farão. Diz que o eleitor é mais esperto que o candidato e vai saber escolher. 

Diz que o governo atual é bom e trabalha e querem dar continuidade ao trabalho em prol do Capão do 

Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: O vereador 

não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB: Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Faz 

voto de pesar aos familiares de seu ‘’Mozo’’ e aos familiares de seu Cezimbra. Diz ainda que seu 
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Cezimbra faz muita falta ao município, pois se este estivesse de secretário de obras com certeza não 

teria máquinas estragadas e atiradas, pois era responsável e honesto e que sua morte foi grande 

perda para o município. Fala que o vereador Antonio se diz visar o pequeno produtor e que é 

interessante observar se esse governo realmente ajuda o pequeno produtor. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: O vereador não se fez 

presente na sessão. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz que 

fiscalizar e cobrar não é desabafo, diz que há três tratores do Patrulha Agrícola, mas que não estão 

funcionando. Diz que seu partido não trouxe nenhuma emenda, mas pergunta se é valido ter três 

tratores sendo que não está atendendo as necessidades do pequeno produtor. Diz ao colega Antonio 

que quando a sessão estava sendo transmitida pela rádio o colega  falava muito nos assentados, mas 

agora que não há transmissão este não fala mais nada. 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 está preocupado com emenda de deputado, 

pois hoje o que está em funcionamento não são as máquinas que vieram de emendas, mas o que 

veio do governo federal para o município. Diz ao colega Alacir que falou com secretário Serginho e 

este disse que eram cinco lonas que foram e há só quatro lonas. Fala sobre pedras e diz que é uma 

piada, pois o Elton Bruinsma está até hoje pagando multas de quando tinha pedreira e que da 

pedreira do prefeito as pedras foram compradas para fazer o asfalto e que só agora é que vieram ver. 

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

VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB: Diz que o colega Alacir sempre fala 

de açúcar nas máquinas e que quem fez isso é um completo idiota, que fez isso sem pensar no 

município, pois as máquinas ficaram desde o dia da eleição até o final do ano sem ter utilidade, disse 

ainda que há pessoas que não se controlam em época de política. Fala que jamais fará coisas 

pensando em prejudicar o município. Diz que o vereador Antonio votou no aumento do imposto de 

renda no município, sendo que o imposto do município já era muito alto e que na época o vereador 

Antonio era quem administrava a câmara e se pensasse pelo município teria vetado o projeto, e que 

quando o vereador Jairo fez projeto para fazer cisternas os colegas votaram contra, sendo que era 

para ajudar o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o senhor Presidente convida a 

todos para a próxima Sessão que será dia 11/09/2012,  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, 04 de 

setembro de 2012. 

 

 

 

 


