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ATA N° 34/ 2012 (Ordinária) 

Aos 25 (vinte e cinco) 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 

33/2012, da Sessão Ordinária do dia 18/09/2012, 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. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Fala se referindo ao desfile que foi belo e o tempo ajudou, pois 

pensava que talvez  chovesse  e não fosse possível ser realizado, mas que foi maravilhoso. Pede que 

seja enviado ofício a Secretaria de Obras pedindo a limpeza do cemitério no trevo da estrada que vem 

do assentamento Sepé Tiarajú e da localidade de Progresso. E diz ter ouvido reclamação de 

munícipes que se deslocam do interior até a sede do município para vir no dentista e que hoje houve 

caso do dentista não atender por falta de material. Pede providências. 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 o desfile foi muito bonito, 

mas que sentiu triste porque sempre desfilaram maquinários da prefeitura, mas que desta vez não viu 

nenhuma máquina. Faz reclamação e pergunta quem contratou o professor de dança do CRAS, pois 

disse que falou com ele e ele disse que quando foi contratado ficaram comprometidos de buscá-lo em 

Santiago e que em nenhuma das apresentações ele esteve presente e que as crianças tiveram que se 

virar sozinhas, pergunta porque não foram buscar o professor em Santiago. Diz que o senhor Abrão 

Amaral faz três anos que pagou hora de retro na época em que era cinquenta reais e até hoje 

ninguém foi fazer, e o mais triste é a insatisfação principalmente em relação ao secretário de 

agricultura e diz que uma senhora veio e deu uns tapas nele, e que o milho já era para estar grande 

mas que ainda nem foi plantado, e agora vão dizer que ‘uma colona louca da cabeça vem brigar com 

secretário’,  e diz que isso acontece por falta de planejamento.   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): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que o 

desfile foi maravilhoso. Diz ao colega Jaques que desde que assumiram a administração decidiram 

não colocar as máquinas para desfilar, pois as máquinas não tem nada a ver com a semana cívica. 

Diz que no assentamento o pessoal reclama que não foram planta o milho, mas há três anos atrás 
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não tinham nem plantadeira. Diz que em qualquer administração tem máquinas que estragam. Diz 

que o tempo está correndo bem para o trigo e que torce para que continue assim. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O vereador não fez uso de seu 

tempo regimental.  VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental.  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.  Comenta que a semana 

farroupilha foi brilhante em nosso município, diz que ficou feliz pelo comentário da comunidade sobre 

o CTG que hoje é um órgão tradicionalista que causa orgulho em nosso município, diz que isso é bom 

quando as coisas vão pra frente. Diz que o colega Alacir deve lembrar quando na administração 

anterior ele  criticava quando eram colocadas as máquinas para desfilar, pois as máquinas é para 

trabalhar e não para estar gastando combustível e aparecendo em desfile. Diz que ouve pessoas 

reclamando de máquinas quebradas, e diz que deveriam ter cuidado com os maquinários, pois está 

saindo do bolso do povo que paga seus impostos, e que falta um pouquinho mais de consciência para 

cuidar das coisas públicas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR SERGIO SEIFERT, 

Líder de Governo PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Pede roçada e limpeza no canteiro em frente  a Agrosolo, pois quem 

chega de São Miguel e do Entre Rios fica feio aquele brejal ali. 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: Pede ao Executivo que termine a dita praça, que tanto 

brigaram para comprar mais duzentos sacos de cimento, e que a mesma custou cento e oitenta e sete 

mil e novecentos reais e não vão terminar. Diz ao Alacir que se veio as plantadeiras é para usar para 

o povo, pois rico tem, e se veio foi do governo federal para ajudar os pequenos. Fez ofício para o 

secretário da Fazenda, ontem, para que envie a prestação de contas da feira, pois o contador lhe 

disse que só em divulgação, lonão e shows foi gasto duzentos e treze mil reais, fora as construções e 

mais coisas. Quer saber por que estão escondendo isso. 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.  

Comenta sobre a Semana Farroupilha, a qual foi muito tranquila. Diz que o Paulinho, realmente, está 

de parabéns, e que foi muito bom o almoço em forma de Buffet.  Ele assumiu com dívidas e foi atrás e 

conseguiu. Participou todas as noites e incentivou a participarem. Sobre o material dentário faz tempo 

que está faltando e não pode acontecer. Diz não ser nada contra os atendimentos particulares, até 

seu esposo vai ali, mas se não tem no posto as pessoas se obrigam a pagar. Sobre a praça diz que 

era tanta urgência e até agora nada. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada PP: Sobre o orçamento da agricultura vai ser oitocentos mil reais, sendo que era 

seiscentos. Diz que vai ficar cento e cinquenta mil reais para o fundo rotativo. Concorda sobre a 

praça, pois foi aprovado com urgência e tem que ver o que acontece, pois não pode faltar material, e 
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que, amanhã, vai ver com o secretário se foi licitado e não foi entregue. Sobre a plantadeira concorda 

com o colega Jaques que veio para plantar, só que ano passado colocou o servidor Célio direto e 

mesmo assim foi muito criticado. Diz que criticar é fácil, mas se chove é para todos e se faz seca, 

também é para todos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder 

de Partido PP: Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Não se 

fez presente na terça passada, motivo estar tratando os dentes,e amanhã tomará providências, pois 

esteve com o Rodolfo e a Taciana e ambos não lhe falaram nada sobre faltar material, só se começou 

ontem a faltar medicamento. Diz que irá fazer tratamento de canal com a Taciana e que ela atende 

muito bem e não lhe falou sobre isso, mas irá verificar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz ser interessante, pois moramos em um lugar 

tão grande que em alguns locais as coisas são rápidas e em outros são paradas. Sobre o projeto da 

praça diz que o vereador Diego falou que se não fosse votado iriam os vereadores cair na boca da 

comunidade, pois veio verba e a câmara não trabalha, não dá parecer. Diz, agora, que quer que os 

colegas cobrem do Executivo o porquê de não estar sendo feito, ou senão estão discursando igual 

circo para darem risada na cara. Diz que o médico era urgente e está lá o povo tendo que ir as seis 

horas da manhã pegar ficha. Diz que debatem e aprovam e o povo ri da cara dos ‘trouxas’ da câmara.  

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 05/2012, da Secretaria da 

Fazenda solicitando empréstimo Plenário no dia 28 de setembro de 2012, às 10h30min e convidar os 

vereadores, servidores e toda população, para realizar audiência pública para avaliação das metas 

fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2012. Após o senhor presidente solicita aos membros da 

Comissão de Constituição e Justiça – CCJ e aos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças – 

COF, que deem parecer verbal aos Projetos de Lei 007/2012, 008/2012 e 009/2012, do Poder 

Legislativo, para irem a votação na sessão de hoje, sendo que ambas comissões foram 

favoráveis.Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. 

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”, aprovado por 

unanimidade. 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”, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que 

será dia 02/10/2012,  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, 25 de setembro de 2012. 


