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ATA N° 33/ 2012 (Ordinária) 

Aos 18 (dezoito) 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 32/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 11/09/2012, 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 IBANEZ GARCIA 

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

Falou com o prefeito, hoje à tarde, e o mesmo disse que já mandou retificar na Secretaria da fazenda 

e incluir na LDO os setenta mil reais para a Associação dos Palharini e os vinte mil reais para 

próteses dentárias, pois ele deu a palavra àquela comunidade e aos vereadores. Diz que o prefeito 

disse que irá incluir os royalties do petróleo para a Secretaria de Agricultura comprar calcário e adubo 

para o pequeno produtor. Diz que o prefeito falou que não sabia que o projeto tinha vindo e mandou 

corrigir, e que ficou surpreso, pois havia pedido essas inclusões. Fala na belíssima chuva e que venha 

mais para a produção. 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. Cita as presenças do senhor Valdir, do 

amigo Carlos, do seu Didi e sua esposa, do seu Luiz, do Elton e do Dilamar. Fica indignado, pois 

dizem que os vereadores incomodam, às vezes, só que temos seis tratores na patrulha agrícola e tem 

pessoas que estão a dois meses inscritos e não fizerem o serviço e ainda querem que a pequena 

propriedade de certo. Pede que o secretário de Agricultura para de fazer politicagem e use os 

critérios, pois com duas horas dá pra fazer a terra. Diz que em uma propriedade estão fazendo 

quatorze horas e que ligou sexta para o secretário e disse que o dia que clareasse e voltasse o trator, 

iriam lhe pagar. Diz que foi feito por que é companheiro partidário, e se precisar diz o nome da 

pessoa. Diz ter três tratores estragados e que quatorze horas para uma pessoa só, dá para sete 

famílias. Cita um senhor que está plantando milho a boi. Diz que o secretário de Agricultura falou em 

uma casa que os funcionários que estragaram as máquinas por que quiseram. Sobre a prestação de 

contas da feira diz que vai passar a eleição e não vai vir, e que se é para esconder algo, não sabe. O 

asfalto do Carovi diz que é a maior piada. Fala que saiu uma camionete 350 e foi a Ijuí buscar asfalto 
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para fazer o remendo, sendo que o asfalto tem garantia de cinco anos e faz quatro meses que foi 

feito. Diz que não foram de caminhão, pois não arrumaram os tacógrafos.  Fala que não é barato o 

asfalto, e que saiu um milhão e trezentos mil reais, em linha reta. Fala que o calçamento da câmara é 

só o asfalto e um piscinão do lado. Cita que o governo do estado gastou dez milhões e oitocentos mil 

reais e fez onze quilômetros, e que aqui esse valor em menos trecho. Diz que a piada maior é um 

funcionário, que era chefe do Controle Interno, senhor Álvaro, que o dia inteiro, depois das duas 

horas, faz política e ganha hora extra. Fala que a hora dele é vinte e oito reais e que em janeiro fez 

cinquenta e duas hora, em fevereiro e março não fez, em abril fez cinquenta e oito, em maio fez 

quarenta e cinco, em junho fez trinta e cinco, e em julho e agosto fez trinta, todas esse ano. Fala que 

todo mundo sabe que ele sai as duas horas, e que é sacanagem com o dinheiro público. Fala que se 

ele quer ser sem vergonha que vá ser em outro lugar, e que fica até feio ganhar sem trabalhar, sendo 

que para pagar horas extras aos servidores que trabalham, não tem dinheiro. Fala que prometeram 

cento e vinte horas para funcionários e só pagaram sessenta. Ressalta que é sacanagem. 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. Agradece ao Patrão das alturas pela belíssima chuva. Como 

tradicionalista fala sobre a Semana Farroupilha, que foi liderada por Paixão Cortes e que durou treze 

dias de festa. Parabeniza os cavalarianos. Não disse que não gosta de baile, mas ouvindo as palavras 

dos colegas diz que é de chocar, pois no dia do desfile todos comentaram do asfalto, apesar de 

contentes. Fala que o pessoal lhe cobrou que ao invés de asfalto preferiam reforma de casas. Diz que 

das horas extras, se a pessoa não trabalha e faz politicagem, é uma vergonha. Cita que a verdade 

dói, pois quando os colegas  falaram notou nas risadas e palavras de certas pessoas. Fala que a 

função do vereador é fiscalizar a administração. Diz que ano que vem se for eleita e a administração 

for do seu lado, não irá tapar o sol com a peneira e irá falar os erros, e quer ver esses mesmos 

sorrisos dessas pessoas, hoje aqui. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  SERGIO SEIFERT (Sem 

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

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Teve no Carovi quando 

quebraram o asfalto, e que, realmente, quando foi terminado ficou um centímetro mais baixo, mas que 

é uma parte só, o resto está bom. Acha que se as casas estão caindo, já deviam estar  deterioradas 

antes, pois em quatro anos ano cai. Diz que passaram dinheiro da câmara para comprar implementos, 

computador e grade, e que compraram uma de vinte e oito discos e um trator de 105 HP, que era 

mais estreita que o trator a grade. Fala que há erros não só de um lado. Cita que o PP trouxe quatro 

tratores nesse doze anos, sendo que dois foi quando eram oposição. Diz que quando assumiu a 

Secretaria de Agricultura arrumou uma grade emprestada para fazer terra. Diz que se não tivesse os 

tratores e a enfardadeira do Luiz Carlos Heinze, não teria patrulha agrícola. Sabe que falta coisas na 

agricultura, assim como os setecentos mil reais de orçamento da câmara e só seiscentos mil reais 

para a agricultura, o que acha ser uma vergonha, pois o pequeno produtor precisa de ajuda. Sobre o 

salário do médico, diz que não adianta dar aumento, pois não resolve o problema. Fala que não existe 
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de dizer em rádio que deixaram o médico ir embora. Fala que quando essa pessoas fala que tem que 

trocar a van de dezesseis lugares, essa pessoa esqueceu de trocar a Kombi. Diz que sabe o 

orçamento que tem, só essa pessoa que não sabe. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

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. Reforça as palavras do prefeito e pede 

que olhe com carinho para a comunidade dos Palharini, não só por que é ano eleitoral. Comenta 

sobre o desfile do Carovi e o do dia 20 que teremos aqui, o qual espera um grande público. Fala que o 

povo está prestigiando e participando, o que é bonito, é bom. Ressalta que o que importa é a amizade 

e que política é de quatro em quatro anos. Fala que estão trabalhando no que está errado para tentar 

melhorar. Fala que esteve no Carovi e que tinha ficado um centímetro mais baixo. Fala que em frente 

a sua casa também está abrindo um borrachudo que irão ter que refazer, e que em poucos dias abriu. 

Sobre as reformas de casas, concorda que tem que ser feitas, porém tem que deixar no orçamento. 

Fala que teve reunião no Carovi onde a comunidade decidiu pelo ginásio só coberto, pelo asfalto e 

pela academia, e que forma feitos. Diz que ano passado o prefeito comentou no dia do desfile que 

esse ano o desfile seria no asfalto, o que ocorreu. Diz que cada prefeito que entrar pensa diferente. 

Concorda com o colega Alacir, e que não é por que não pagaram mais ao médico, foi ele que decidiu 

ir embora, pois fez concurso onde ganhava mais que aqui. Diz que irão se reunir para ver se 

conseguem médico. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fez uso de seu tempo de liderança juntamente com o 

tempo regimental.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. 

Aborda o asfalto do Carovi, através das palavras do colega Alacir, que disse ter notado que ficou um 

centímetro mais baixo, o qual não era acordo da empresa, mas que a mesma ficou de reparar o erro, 

porém não veio. Diz que veio agora o assunto de reparo por que é época eleitoral. Diz que a grande 

verdade é que não foi fiscalizada a obra, a qual foi paga e agora veio a pressão e a apagaram o 

incêndio com mais um gasto. Diz que daqui um ano, no máximo, estará lá o buraco. Com relação ao 

PSF, tomara que consigam levar sem médico até o ano que vem. Estamos correndo o risco de perder 

o PSF e, hoje, cobrou do secretário de Administração, que mandou o salário de sete mil reais para o 

médico, pois assim nunca irá vir médico, sendo que o secretário só transferiu o problema. Diz que em 

Bossoroca o médico ganha em torno de quatorze mil reais, e o prefeito ganha oito mil reais. Quer 

saber por que não foi feito isso aqui. Acha que não foi feito por que os secretários daqui têm seu bom 

plano do IPÊ, ou da UNIMED e estão pouco se importando se tem fila na saúde ou se não tem 

médico. Diz ser essa a grande realidade. Fala que no interior estão dizendo que os vereadores que 

não quiseram aumentar o salário, e isso estão falando independente de partido, pois ouviu. Diz que 

nenhum colega iria ser contra fazer um convênio com o hospital de Santiago, ou dar FG ao doutor 

Antonio. Diz que era óbvio que o doutor Antonio iria escolher o salário de doze mil reais de Santiago, 

do que os sete mil reais aqui. Tomara que encontrem outro médico com a capacidade e dedicação 

dele. Fala que o doutor Peixoto é um corre-corre e em dois minutos atende o paciente. Hoje na 
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reunião assumiu o erro e quem sabe a câmara errou, mas quer que o secretário admita que errou. 

Infelizmente na administração Froner ninguém assume nada e é um culpando o outro. Gostaria que 

trouxessem algum apontamento do Tribunal de Contas, sobre esse salário de médico ser maior que o 

de prefeito, o que diz não ter. Pede que os futuros legisladores tomem cuidado. Diz ser favorável a 

colocar mais cem mil reais para a agricultura, e que seja tirado da secretaria de Obras, pois diminuiu o 

trabalho devido a termos o acesso a 377, a própria 377 e a estrada do Carovi e do Passo do Tibúrcio 

terem sido encascalhadas, sendo assim o custo com estradas diminuiu. Diz que nosso município 

noventa por cento é agrícola e depende da agricultura, e que a mesma não tem um retorno para 

investir a altura. 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: O vereador fez uso de seu tempo de 

liderança juntamente com os cinco minutos. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo 

PP: Fala do aumento do salário do prefeito de15% e 10% de aumento de salário para os secretários e 

diz que sua ideia é que o aumento do  salário do prefeito fosse também de 10% igual ao aumento dos 

demais, e que para contratar o médico fosse feito convênio com o hospital de Santiago. Sobre asfalto 

de Carovi diz que todos estão reclamando que o asfalto é baixo, mas que a oito anos atrás na 

administração anterior quando chovia em qualquer subida tinha que ter trator puxando os carros, 

enquanto que agora as estradas estão empedradas, e que se dizem que tem tantas coisas a fazer 

como casas, que vejam o que em oito anos atrás não foi feito, e que a resposta vai ser na urna no dia 

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

de Partido, PDT: Parabeniza a comunidade de Carovi pelo belo desfile realizado. Diz que vê grande 

dificuldade para entrar na capela Andres, pois em dia de chuva só se chegar de helicóptero por causa 

do barro, é necessário  que seja  empedrada a entrada da capela. Diz que o conserto do asfalto do 

Carovi está sendo feito graças a ele ter falado em programa de rádio. Diz para o povo olhar para trás 

e ver que uma administração em oito anos construiu uma cidade no meio do campo. 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 asfalto no Carovi 

é uma piada, pois a empresa foi paga sem que a obra tivesse sido fiscalizada e o asfalto ficou mal 

feito e o município teve que pagar então o conserto, diz ainda que a praça é outra piada, pois já faz 

um mês que o projeto com valor aditivo para o término da obra foi aprovado e enviado e a obra ainda 

está parada. Fala ao vereador Sergio que o cascalhamento no Carovi foi feito graças a recurso de 

oitocentos quatro  mil reais, onde tinha caminhão de meia em meia hora descarregando carga de 

pedra para arrumar as estradas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

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

Parabeniza pelo desfile no Carovi que foi excelente. Diz que concorda em partes com o colega Sergio 

sobre estradas, mas que na saúde ouve o povo se queixando e que uma pessoa teve que vir as três 

horas da manhã para conseguir ficha para o pediatra. E  diz que concorda com o colega Sergio que a 

resposta do Carovi vai ser dada na urna dia 7 de outubro. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  
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ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que se vamos começar a  lembrar as coisas que não 

foram feitas vamos encontrar coisas dos dois lados, e que se formos procurar de qualquer prefeito vai 

ter o que criticar. Diz que os vereadores estão aqui para trabalhar, e que na saúde ele pensa assim 

que até agora não morreu ninguém no Carovi. 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 052/2012, da Secretaria de Administração enviando resposta ao ofício 078/2012, 

sobre horas extras realizadas pelo Servidor Álvaro José Dalenogare Chagas, no ano de 2012. OFÍCIO 

CIRCULAR 061/2012, da Secretaria de Educação, convidando para desfile Cívico Tradicionalista a 

realizar-se dia 20 de setembro, às 9h30min, na Avenida Tancredo Neves. PROJETO DE LEI 

007/2012, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito 

do município de Capão do Cipó, para o quatriênio de 2013/2016”. PROJETO DE LEI 008/2012, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais de 

Capão do Cipó, para o quatriênio de 2013/2016”. PROJETO DE LEI 009/2012, do Poder Legislativo, 

que “Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Capão do Cipó, 

para a legislatura 2013/2016”. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que 

será dia 25/09/2012,  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, 18 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 


