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ATA N° 32/ 2012 (Ordinária) 

Aos 11 (onze) 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 31/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 04/09/2012, 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 Antonio Jardim não se faz presente, motivo estar doente. 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. Faz pedido a Secretaria de Obras que seja feito mata-burro  na localidade de 

Areias, para que entre o transporte escolar  próximo ao senhor Renato Bender.Diz aos colegas de 

campanha política que o colega Alacir também já comentou em trazer projetos nesta Casa Legislativa 

e que quando sai visitar as pessoas lhe falam na busca de recursos para o município e que esta tem 

que ser a preocupação dos vereadores. Diz  que é preciso olhar bem o deputado que bate a porta 

pedindo apoio porque daqui uns anos eles baterão novamente e tem que pedir a eles que olhem para 

o Capão do Cipó e lembrem de ajudar. Diz ainda que a política não é uns falarem mal dos outros, pois 

isso não dá voto a ninguém,diz que esse ano a política está calma, séria e transparente e deseja que 

seja assim até o final. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): O vereador cedeu dois minutos de seu tempo regimental ao vereador Jaques 

Freitas, e não fez uso do restante. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º 

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

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

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Pede que sejam verificadas as estradas 

nos assentamentos principalmente no assentamento Santa Rita próximo a ponte.Diz que quer saber 

do executivo  sobre projeto a ser votado com recurso de trezentos e sete mil reais onde não está 

destinado nenhum valor para consertar as máquinas estragadas, e que patrola praticamente nova, diz 

que nunca viu estourar virabrequim, e que segundo pessoas que entendem desses maquinários isso 

não acontece com tão pouco tempo de uso. Sobre projetos das casas disse que alguém está 

escondendo alguma coisa, pois o projeto veio para a câmara, foi votado e enviado, e há uma 

comissão para decidir quem serão os contemplados para receber as casas, mas o Álvaro e outra 

funcionária apenas que decidiram e nem chamaram os outros membros da comissão para se reunir 

(Clodomiro, Judite e Vilmar), eram quarenta casas para decidir entre cinquenta e dois inscritos onde 
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3% deveriam ser destinadas a deficientes, 3%para idosos e o restante para pessoas com no máximo 

3 salários mínimos. Diz ainda que o Álvaro mandou ofício dizendo que não vai repassar os nomes 

para não criar falsas expectativas, pois decerto eles já estão criando falsas expectativas, diz que 

decerto o Álvaro e a assistente social mandam mais que a câmara, ou que os vereadores tem cara de 

palhaço e de bobo que fazem os pedidos de informação, aprovam e enviam e eles simplesmente 

dizem que não vão repassar as informações. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): A vereadora não fez uso de seu tempo regimental. SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): O vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): O 

vereador não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O 

vereador não se fez presente na sessão por motivo de estar doente.  VEREADOR DIEGO SANTOS 

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

Em nome da comunidade de Carovi  agradece ao secretário de obras pelas estradas arrumadas em 

que havia feito o pedido e foi realizado.Concorda com o colega Jaques que o projeto foi votado, mas 

que eles tem trinta dias para repassar as informações com a listagem. O vereador Jaques faz um 

aparte: Diz ao vereador Diego que já mandaram a resposta dizendo que não irão fornecer tais 

dados.O vereador Diego retorna a palavra: Diz então que o projeto está nas mãos deles. Agradece 

a Deus pela boa chuva e deseja que Deus abençoe a todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: O vereador não se fez presente na sessão 

por motivo de estar doente. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que está tramitando 

na Casa um projeto de aumento salarial para prefeito, vice e vereadores, onde o do prefeito envolve o 

salário do médico, pois nenhum servidor pode ganhar mais que o salário bruto do prefeito, que está 

em torno de oito mil reais. Diz que os vereadores estão discutindo um aumento de 10% a 30%, em 

virtude de poder vir médico, e dos vereadores em torno de 10% a 15%. Sua opinião é em elevar o 

salário do prefeito para dez mil reais, pois acredita que mesmo com aumento maior não virá médico e 

não resolve o problema, e que devem achar outros meios legais a exemplo de convênios, pois só com 

quinze mil reais virá médico, e aí a folha estoura. Diz que tem que se ouvir a parte técnica da saúde e 

da fazenda. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de 

Governo PP: Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Sobre as 

casas lhe contaram que foi dito na rádio que não viria, só que foi aprovada e não adianta bater boca 

que virão. Diz que no rádio falaram que criticava as estradas, com o Zé Buracão e vir de trator na 

sessão, só que conseguiu que fossem arrumadas. Ressalta que o cara que falou isso, ficou oito anos 

e se tivesse trazido um ovo ao menos tinha um pinto. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, demais presentes. Parabeniza aos cavalarianos que foram receber a Chama 

Crioula e dia 14 trarão ao município. Diz que a Secretaria de Obras fez, hoje, a retirada de alguns 

restos vegetais que estavam na Avenida, os quais pediu a tempos. Diz que não são quarenta casas, 
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mas sim oitenta, pois no programa de rádio foi falado em quarenta e mais quarenta, após as eleições. 

Diz que isso do homem trazer ou não um pinto, diz que em primeiro de janeiro de dois mil e treze ele 

irá trazer a galinha inteira e todos os pintinhos. 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: Faz convite da Escola Chico Mendes para carreteiro da Semana 

Farroupilha e inauguração do Galpão Crioulo. Falou nas casa que foi graças ao governo federal que 

virão para beneficiar as pessoas, e que o prefeito Froner não fez nenhuma casa com recurso do 

município. diz que o vereador Sergio fez  a dos areieiros e mais quatro, com o dinheiro da câmara e 

do governo estadual. Diz que aprovaram foi reforma de vinte e cinco casas, as quais só foram feitas 

duas. Sua preocupação é essa. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB: Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Convida todos para a abertura da 

Semana Farroupilha dia 14 de setembro às 17:00 horas, para jantar baile da noite do cordeiro no 

CTG, também para desfile no Carovi dia 16, dia 15 o jantar na escola Julio Biasi, dia 18 baile no CTG 

e dia 20 o encerramento. Sobre o pedido de informação, diz que passou quase que por unanimidade 

na Casa, e acha um absurdo não informarem aos vereadores, que são os fiscais da Administração. 

Ressalta que algo existe. Agradece a todos da localidade dos Palmeiros pelo jantar sábado em 

homenagem a Semana Farroupilha. Sobre a contratação de médico, depende do aumento do salário 

do prefeito, mas diz que há uma maneira e vai se informar, pois já ligou para um advogado o qual lhe 

disse que é só fazer um projeto bem fundamentado e que seja amparado pelo Poder Legislativo. 

Ressalta que o prefeito tem que ganhar na mesma proporção da renda do município e dos munícipes. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Sobre a contratação de médico, diz que 

só virá se ganhar em torno de quatorze mil reais, e hoje, o salário do prefeito, bruto, é em torno de 

sete mil reais. Se não aumentar o do prefeito em trinta por cento, não virá médico. Diz que a lei é bem 

clara que ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Fala que o Tribunal que diz que pode, não é o 

mesmo que audita. Sobre as casas, realmente a câmara que fez, e diz que quando foi presidente 

deixou oitenta e sete mil reais para o calçamento, o qual também ajudou  e no passado as casas que 

foram feitas foi com dinheiro da Consulta Popular, não com recurso próprio. Fala que ficaram oito 

anos e agora cobrar em época política é fácil, mas tem que ver a realidade. Diz que quando assumiu 

a secretaria de agricultura não tinha nenhuma grade, arrumou emprestada até comprar. Fala que 

cada um tem um jeito de administrar e ir atrás das coisas. Cita que a política está boa, calma, e que 

continue assim, pois não irá mudar nada. 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: RESPOSTA, do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB, ao pedido de informação 

006/2012, do vereador Jaques Freitas  OF. Nº 051/2012, da Escola Chico Mendes, convidando para 

carreteiro farroupilha e encerramento do Concurso Cultural de escolha do nome do Galpão Crioulo 

Escolar, às 19:30 horas do dia 12 de setembro de 2012. OF. 04/2012, da Secretaria da Fazenda,  
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solicitando plenário dia 18 de setembro de 2012, às 10:00 horas, e convidando os vereadores para 

realizar audiência pública para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2013, com a participação popular. OF. CIRCULAR 054/2012, da Secretaria de Educação, convidando 

para a chegada da Chama Crioula 2012, a realizar-se às 15:00 horas do dia 14 de setembro de 2012, 

no CTG General Gumercindo Saraiva. MOÇÃO 015/2012, dos vereadores aos familiares de Valentim 

Francisco Rosado. MOÇÃO 016/2012, dos vereadores aos familiares de Godofredo Freitas Santos.  

MOÇÃO 017/2012, dos vereadores aos familiares de José João Cezimbra do Nascimento. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. MOÇÃO 015/2012, dos vereadores aos 

familiares de Valentim Francisco Rosado, aprovada por unanimidade. MOÇÃO 016/2012, dos 

vereadores aos familiares de Godofredo Freitas Santos, aprovada por unanimidade.  MOÇÃO 

017/2012, dos vereadores aos familiares de José João Cezimbra do Nascimento, aprovada por 

unanimidade.   Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 

18/09/2012,  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, 11 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 


