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ATA N° 35/ 2012 (Ordinária) 

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro 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 34/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 25/09/2012, 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. O senhor 

Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA 

(PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que hoje é a 

última sessão antes da eleição, e que por enquanto está tranquila. Fala na boa chuva que veio para 

acalmar os ânimos. Diz que para quem está trás do voto se torna difícil e que o povo escolha o melhor 

entre prefeito e vereadores, para o município todo e não que beneficie um ou dois e o resto da 

população não tem ajuda. Diz que se não fosse para ajudar o pobre não seria preciso união, estados 

e municípios. Diz que o voto é uma arma e a pessoa não sabe. Diz que a Secretaria de Agricultura e 

diz que ninguém faz tudo, mas quando o Executivo coloca é para fazer o melhor, e percebe na 

população que depois que o colega Alacir saiu não se tem controle de nada.diz que se o prefeito 

achou que ia conseguir voto com o Léo, ele sim perdeu voto. Diz que dentro do assentamento 

sessenta por cento não plantou o milho, ainda. Disse à essas pessoas que não adianta mais plantar 

devido ao tempo. Diz que um senhor que há dois meses se inscreveu na globe, o Valdirzinho, e até 

hoje não foram. Fala que ele lhe disse que virá rasgar o papel na secretaria, nem que tenha que pagar 

o milho. Fala que é só descer e ver a realidade. Diz que não teve manutenção das máquinas e culpam 

os funcionários que quebraram, o que não é verdade. 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. Fala na boa chuva que 

veio para a produção, e que vai voltar as águas e logo vai começar o plantio da soja, dando mais 

animo ao pessoal, apesar de o trigo e a aveia estarem prontos para colher e se não parar a chuva cria 

problemas.  Diz que temos eleição domingo, e deseja boa sorte aos colegas, mas faz parte da vida e 

quem põe o nome é para se arriscar. Espera que continue tranquilo até domingo, e que vai ter os 

tristes e os faceiros. Pede que quem se elege se uma e trabalhe em prol dos munícipes. Pede ao 

prefeito que assumir, que trabalhe para todos, o que é mais importante. Diz que as pessoas tem que 

arriscar a plantar o milho, pois se não colhe bem, faz silagem.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.   
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VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Agradece a belíssima chuva. Juntamente com o colega Alacir deseja 

aos colegas nesse final de campanha, boa sorte, e que domingo é o dia decisivo para eleger o 

prefeito e vereadores. Diz que não se deve julgar ninguém, e se for para retornar em 2013, irá 

retornar, e será muito prazeroso, se assim o povo desejar. Diz que fará um grande trabalho junto à 

população. Nessa campanha diz que viu os candidatos pedindo votos sem acusações pessoais, o que 

sempre primou, e só levando o produto de seu trabalho. Se Deus quiser terça-feira voltará reeleito ou 

para cumprir o término de seu mandato.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR DIEGO 

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

presentes. Diz que a eleição está chegando, são vinte e seis candidatos para escolher nove. Diz que 

aqui estão entre nove colegas e que deseja boa sorte a todos. Diz que a eleição para prefeito temos 

dois candidatos e que o povo irá escolher o melhor. Pede a Deus que continue abençoando a 

campanha. Agradece a Deus pela chuva para voltar as águas, o que era uma preocupação. Comenta 

sobre o projeto 047, que é o orçamento do município para 2013, a LDO. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa.   VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Agradece a Deus pela chuva. Salienta sobre a 

eleição, onde alguém citou que quando da época da emancipação aqui seria instalado e voltaria a ser 

distrito, o que não ocorreu e temos um município instalado, bem estruturado, porém com lados 

divergentes, mas o que vem diminuindo a cada ano e na próxima eleição será menos.. diz que 

conversou com o prefeito Froner, na rota, onde brincou que apesar dele ser seu chefe, não vota nele, 

pois é partidário do seu Meneghini, mas que dia sete acaba tudo e teremos os vencedores. Pede aos 

vitoriosos que mantenham a calma, respeitem o adversário, pois teremos colegas que não irão se 

reeleger, o que é complicado, pois todos entraram para se eleger. Pede que não haja provocações, 

pois daqui quatro anos teremos eleição de novo. Acha que todos tem amigos de ambos os lados, e 

por isso deseja boa sorte a todos.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR IBANEZ 

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

presentes. Agradece a todos pela presença e diz ao colega Erico, coordenador do PMDB, que o 

mesmo foi feliz em suas palavras, pois dois não vencem e deve-se respeitar tanto quem ganha quanto 

quem perde. Diz que isso que é o mais importante para o município. disse na maioria dos comícios 

que política o vereador não faz em quatro dias, e sim nos quatro anos. Fala que vai trabalhar por cada 

um, assim como tem feito.. diz que ago fez, é merecedor, e se não for reeleito domingo, terça estará 

aqui feliz, pois tem certeza do dever cumprido e das suas obrigações como presidente da câmara, 

onde fez muitos amigos e torce para que cada um seja vitoriosos de uma forma ou de outra, pois algo 

fizeram pelo Capão do Cipó. Diz que quando chegou aqui era ferrenho adversário do seu Serafim, e 

nessa administração cobrou do Froner e foi muito criticado, mas o que diz é que não mudou sua linha 

e nem o respeito pelo povo que o elegeu. Tem consciência do dever cumprido, e tem certeza que 

cada colega tem esse mesmo sentimento. A respeito da patrulha agrícola, diz que trem que se 

legalizar as associações e entregar um trator para cada, onde terão assistência e não teremos mais 
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os problemas de hoje. Boa sorte aos colegas, e sucesso aos que voltarem a essa Casa. Agradece e 

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

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Ouvindo o discurso dos colegas se sentiu na 

obrigação de dizer que está com o dever cumprido nesses quatro anos que se encerra, e quer a 

vitória sua e do prefeito do seu lado, porém quem julga é o povo. Diz que a 87.9 tem uma grande 

parcela nessas eleições, e que a UDP mesmo sem fazer nenhum comício, através da rádio foi de 

casa em casa levando suas propostas, tanto de prefeito como de vereadores. diz que haverá 

renovação na câmara, sim, só não se sabe quem. Agradece ao pessoal que veio prestigiar, e aos que 

teve nas casas pedindo voto. Diz que sendo ou não reeleito, Jairo Charão continua a disposição do 

povo de Capão do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Diz ter encontrado uma pessoa que há meses vem reivindicando 

cesta básica e não conseguia, porém, hoje, foi entregue ‘aquela’ cesta. Diz que teria que ter todos os 

anos para beneficiar o povo, assim como a água para o seu Áureo que está sendo feita, e não e 

quatro em quatro anos. 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 temos sete candidatos a reeleição, e que Deus ilumine a todos para que 

continuem aqui, mas quem decide é o povo.diz que faz quinze dias que caiu granizo no Entre Rios, e 

na quarta seguinte esteve na localidade onde encontrou o prefeito, o colega Antonio e o Fogaça, que 

estava de motorista, onde ficou preocupado, pois o prefeito prometeu, junto com a assistente social, 

que seria entregue brasilit do grosso. Diz que não deu para ser entregue, pois a madeira de algumas 

casas precisaria ser trocada, pois não suporta o peso, e o prefeito teve que entregar do brasilit fico. 

Ressalta que o prefeito não prometa o que não pode cumprir. 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.  

Agradece a Deus pela chuva maravilhosa e na hora certa. Diz estar finalizando três meses de 

campanha e deseja boa sorte aos que merecerem boa sorte, e que o povo saiba escolher o prefeito e 

os vereadores. Diz que com certeza a mudança virá e teremos quatro anos administração do seu 

Meneghini. Fala que o povo tem o poder nos dedos para mudar, e se o seu Alcides e o Anselmo não 

fizerem um bom governo, o povo também tem o poder de tirá-los, pois o povo não é mais bobo. Fala 

que aqui tem gente que só cochicha para atrapalhar o discurso dos vereadores. Diz que independente 

dos que forem eleitos ou reeleitos, todos tem que trabalhar para todos, sem deixar ninguém de fora. 

Boa sorte aos colegas que merecerem entrar aqui novamente. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que as cestas básicas são cobradas e quando dão, 

reclamam. Diz ao Jairo que vá até a casa dessa senhora e diga para devolver um pouco, pois ganhou 

muito e vê se ganha o voto dela. Diz que na eleição de 2004 a pareceu uma sucata chamada de 

Unidade Móvel, o que é um plano eleitoreiro, e todos fazem isso. Não sabe se o Anselmo vai usar isso 

na saúde, mas ele disse que se for eleito irá mudar o posto de saúde e colocar plantão 24 h. fala que 

isso é impossível, pois daria em torno de trinta e seis mil só em plantão. É a maior mentira que ouviu 
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no rádio, inclusive a maior baixaria, pois ele critica os próprios colegas. Fala que a melhor saúde da 

região é a nossa. Defendeu o governo Serafim e defende agora, pois não tem melhor, e quem diz o 

contrário é por que não ocupou a saúde. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

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

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.   Está colocando indicação para ser 

criado o coordenador de agricultura, independente do prefeito que entrar, pois acha que tem que ter e 

só secretário não tem como dar conta de tudo, pois o município é dividido em regiões. Está colocando 

indicação para criar o cargo de coordenador de serviços gerais. Diz que não está concorrendo e pede 

que a pessoa que entrar em sua vaga não seja tão radical como acha que foi, e que faça um bom 

trabalho. Diz que na política, geralmente, ofendem alguém, e que já deixa o pedido de desculpas se 

ofendeu alguém em alguma casa, ou falou alguma mentira. Diz isso antes da eleição, pois depois não 

adianta. Fala que o eleitor tem o poder nos dedos de mudar a eleição. Diz que até pode seu Alcides 

se eleger, pois o povo pode fazer como fez com o seu Serafim e botou o Froner. Só acha que o eleitor 

não vai tirar o Froner, e ele vai ficar mais quatro anos. 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: OF. 052/2012, da Secretaria de Administração encaminhando Projeto de Lei 

047/2012. PROJETO DE LEI 047/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2013”. OF. 054/2012, da Secretaria de 

Administração encaminhando Leis 611/2012, 612/2012 e 613/2012. INDICAÇÃO 038/2012, do 

vereador Sergio Seifert ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 039/2012, do vereador Sergio Seifert ao 

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

09/10/2012,  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, 02 de outubro de 2012. 

 


