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ATA N° 36/ 2012 (Ordinária) 

Aos 09 (nove) 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 35/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 02/10/2012, 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 na sessão e não avisou o motivo. VEREADORA 

REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, em especial aos presentes e ouvintes da 87.9. Espera que Deus acalme a chuva para a 

colheita do trigo e da aveia. Agradece a Deus pela reeleição, pois todos são sabedores que não iria 

concorrer, foi pelo partido e para tentar ajudar a tocar a administração, que ao seu ver não contentou 

a todos os cipoenses. Agradece pelos seus votos e pelos do seu prefeito. Espera que os nove 

vereadores que assumem em janeiro de 2013, trabalhem unidos em prol do município. tiveram 

grandes divergências, mas não deixaram de votar o que era de bom para o município. espera muito 

de si e dos colegas. Aos assentamentos agradece, em especial, pois foram fiéis e não se deixaram 

levar por nada. diz que o voto é a coisa mais sagrada que tem. Diz que se no futuro essa nova 

administração não estiver a contento, o povo decide se fica ou não. Agradece ao Hélio, ao Enio e ao 

ex-vereador Luiz, que muito lhe ajudaram a chegar aqui. Agradece a sua família, embora todos votem 

em Santo Ângelo e não transferiu ninguém para não contrariar a lei. Firma um compromisso que a 

partir de janeiro quer trabalhar por todos os cipoenses. Entrou no rabo do cometa, mas entrou. Será 

paga por todos e irá trabalhar por todos. Quer poder fazer algo como vereadora. Diz que quando 

trabalhou na saúde, conseguiu fazer algo, pois podia, mas aqui depende de votação. Deseja um bom 

mandato a todos e que esqueçam as rixas que, infelizmente, tem. Faz votos de um dia termos 

consenso para vereadores e prefeito. Acredita nos nove vereadores e farão jus a cada salário que irão 

receber. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Parabeniza os colegas que se elegeram, 

e que só o Antonio não conseguiu. Fala que não concorreu, assim como o colega Erico. Desejou boa 

sorte ao seu Alcides, o qual foi em sua casa no dia da eleição. Diz que não votou nele, mas o 

parabenizou. Diz que o bom perdedor é assim, pois podem ganhar de novo. Diz que pode acontecer 

de não cumprirem as promessas e perdem a eleição. Fala que tem quatro anos que muitas 

promessas podem não ser cumpridas, e o povo bota e o povo tira, e se ele fizer um bom trabalho, fica, 

se não tiramos de novo. Diz que os cipoenses merecem um bom trabalho sem politicagem e deseja 
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uma boa caminhada ao novo prefeito. Fala que dinheiro sempre rolou e  acha que na próxima vai rolar 

mais. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes, e os ouvintes da cipoense. Agradece a 

todos pela reeleição para o quarto mandato, sinal que algo fez pelo município. Parabeniza aos 

colegas que se reelegeram e aos novos, Miguel que foi seu colega na Agricultura, e Marilene e 

Rodolfo. Diz que tudo o que o PP ajudou o prefeito Froner, irá ajudar mais o seu Alcides. Diz que 

muitas emendas parlamentares irão trazer. Parabeniza o seu Alcides e o Anselmo e que façam um 

bom governo. Diz que o que for preciso irão continuar aprovando, e estão para servir toda a 

comunidade, e vereador que se elege deve fazer isso. Diz que o povo irá gostar é do plantão vinte e 

quatro horas, está gravado e irão cumprir. Diz que fazia falta devido os valores dos salários dos 

médicos, mas essa administração trará. Parabeniza-os por conseguir. Se tiver que aprovar lei para 

trazer médico, irá ajudar. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): O vereador não se fez presente. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes, e ouvintes da 87.9. 

Diz que passamos a eleição, como em todos os municípios, e em primeiro lugar agradece a Deus por 

tudo quer corrido tranquilo, e o povo decidiu o que queria. Diz aos eleitos Meneghini  Anselmo, que 

contem com sua pessoa, pois jamais será contra o que for de bom para o município. Diz aos colegas, 

que são amigos, tem seus partidos, mas que irão trabalhar por todos. Está feliz, pois seu trabalho em 

quatro anos foi bem feito, onde teve cento e quarenta votos. Agradece a sua família e ao pessoal que 

o ajudou, e confiou mais uma vez. Diz que o povo sabe que Diego Nascimento jamais disse não a 

alguém, e não será contra nada de bom. Está para ajudar o que for de bom para o município. será o 

mesmo Diego. Agradece a todos e a Deus. Diz que os colegas Sergio e Erico não concorrem, mas 

são parceiros e amigos e foram ótimos companheiros na Casa. Será mais um para defender os 

munícipes. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI 

ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Não 

foge ao tema eleição, e em primeiro lugar parabeniza o Froner e o Meneghini pelo pleito e pela 

maneira como conduziram. Não esconde a felicidade de eleger o seu Alcides, pois em seu primeiro 

mandato, teve ele ao seu lado, o qual muito aprendizado obteve com ele. Parabeniza aos vereadores 

que se elegeram e aos que disputaram a vaga, pois é uma das maiores experiências colocar o nome 

a disposição em um momento em que a política está em baixa no País. Agradece, em especial, a 

Brigada Militar, pela maneira que se portou e conduziu o pleito, assim como a Justiça Eleitoral.  Diz 

aos eleitores, militantes e políticos que entramos numa nova fase dia 07 de outubro, quando a última 

urna foi aberta, e a eleição acabou. Diz que está na hora das divergências acabarem e cada um 

conversar e pedir desculpa ao vizinho, se errou, pois no momento que mais se precisa é quem 

estende a mão. Diz que quem ganha é a comunidade. Achou importante as palavras dos colegas, 

pois a prioridade é o município e ninguém faz nada sozinha, e não existe a figura do eu, cada um 

soma. Teve problemas, sim, mas faz parte da democracia. Diz que se comparar com pleitos 

anteriores, esse foi o mais civilizado. Ressalta que o que venceu foi a democracia. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9. Parabeniza os 

vitoriosos Alcides e Anselmo, e que façam o que, talvez, deixaram de fazer o que o povo merecia.. 

torce que façam mais e melhor, é o que resta dizer. Fala que são pagos por cada um cipoense e 

devem prestar um bom serviço. Parabeniza os candidatos. Diz ao colega Erico que, presidente de 

partido, que sigam com essa conduta nos últimos dias de governo Froner. Agradece a Deus, 

primeiramente, pois teve um mês sem trabalhar para decidir se iria concorrer ou não, e Deus lhe deu 

o privilégio de colocar o nome na lista e está recebendo a expressiva votação, a qual não esperava. 

Agradece a  sua família que lhe apoiou e trabalhou incansavelmente nos últimos dias, mais do que 

nunca. Fala que na última sessão disse que podia bater no peito, pois trouxe emendas e ajudou o 

município. Quer ser parceiro e companheiro para o que for melhor para Capão do Cipó, pois para isso 

q eu são pagos e é o mínimo que podem fazer. Sonha, ainda, que termine a rixa política, e que tenha 

um grande consenso no Capão do Cipó, o que será o maior passo na história do município. Diz que 

temos que ter pessoas como o colega Erico, que deixa o legislativo e deixa amigos aqui, assim como 

o colega Sergio. Torcia que o colega Jardim se elegesse, pois merecia, por que brigou muito pelos 

assentamentos, por calcário, adubo, aveia e trator. Diz que era um colega que merecia o voto de 

confiança o qual não teve. Diz que teve o privilégio de bater no peito e dizer que fez mais amigos 

nessa campanha, pois fez muito mais amigos que inimigos, e não brigou e não criticou ninguém. 

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

o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9. Parabeniza os 

colegas que se reelegeram e os novos que chegarão, em especial ao colega Ibanez, que por duas 

vezes, na primeira e nessa eleição, foi o vereador mais votado no município. Agradece aos vizinhos, 

amigos, família e a todos os eleitores que acreditaram em seu trabalho e o reconduziram ao legislativo 

por mais quatro anos. Diz que conseguiu uma coisa inédita que foi fazer cento e noventa e três votos, 

os quais o surpreendeu. Acredita que foi pelo trabalho, pois todos que se reelegem é por que 

prestaram algo de bom, e fez, faz e vai fazer mais. Diz ao colega Alacir que o plantão 24 horas na 

saúde, se está no plano de governo, vão trabalhar para que aconteça, pois acredita no Meneghini e o 

Anselmo.  Diz que trabalho pelo 15, que é um dos partidos que forma a UDP, e mostrou competência 

e estão dispostos a trabalhar pelo município. pede que seja aprovado, em medida de urgência, um 

médico para o PSF, pois do contrário irão perder o PSF até o fim do mês. Quer saber o que acontece 

que até agora o prefeito e a secretária de saúde não contrataram. Diz que não será culpa da UDP se 

isso vir a acontecer. Diz que continuam as perseguições, pois seu João Antonio se inscreveu na 

patrulha agrícola e quando o trator estava saindo para fazer o serviço o secretário  disse que não era 

para ir, pois não havia votado. Diz que a dona Juraci Menezes de Oliveira falou que o médico lhe 

pediu tomografia, com urgência, e a secretária lhe disse que não podia, pois tinha que fecha as 

contas. Diz que temos três meses, ainda, de governo Froner e que então nesse período as pessoas 

não podem adoecer. Fala que existe, sim, verba pra saúde e que no fim do ano sempre compram 

coisas pra encerrar o ano, e se isso que fala é mentira, que lhe cobrem depois. Agradece e devolve a 
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palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário. VEREADOR 

JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fez uso de seu tempo de líder, junto com os cinco 

minutos. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 

87.9. Diz ser uma boa noite mesmo, pois graças a Deus passou o pleito, e sempre falou que o que se 

planta, se colhe, e a política se faz de cara limpa. Parabeniza o Meneghini e o Anselmo e disse que 

iria falar aqui na Casa que não foi o pessoal da UDP que foi parar nas páginas policiais.  Diz que a 

UDP estava atrás de voto e não armado e com miguelito prejudicando famílias que não tem nada a 

ver. Diz que a Brigada o que fez nessa eleição, se tivesse feito na eleição passada, com outro 

comandante, ia ser diferente a coisa. Agradece a Deus, a sua família, companheiros de partido, 

companheiros da UDP, aos assentamentos que provaram ao prefeito Froner que estava errado 

quando disse que assentado e pobre tem memória curta e que por isso iria fazer só no último ano as 

coisas. Diz que isso o Froner falou para um prefeito da região, do partido do Froner, e esse prefeito 

lhe falou. Disse ao prefeito Froner , em um torneio no ginásio, que iria falar isso na Tribuna. Diz que o 

que se planta, se colhe, e que as pessoas mudam e mudam os votos. Diz que o vereador Alacir falou 

no plantão 24 horas, só que carregou o plano de governo do Froner por quatro anos, e que mostrou 

ao vereador Ibanez, ao qual disse que seria o mais votado do partido, que se o prefeito fizesse dez 

por cento, tinha ganhado a eleição. Diz que o prefeito moeu com os companheiros de partido. Diz que 

perseguiu todo mundo, e que ontem demitiu o Serginho, que foi o único secretário de obras que fez 

algo. Diz que não presta mais por que é pobre ou por que é operário. Diz que o Lula diziam que por 

que era operário e não prestava, porém entrou de Presidente e ajudou o País.  Cita que tem certas 

coisas que o dinheiro não compra, e que respeito e dignidade se conquista. Fala que no 

assentamento fez oitenta e dois votos, e em quase todas as urnas teve voto. Fala que teve voto no 

Tibúrcio, e só teve o gasto de combustível pra ir lá. Fez no total cento e cinquenta e cinco votos. Sabe 

que pra oposição é mais difícil, pois mesmo pedindo pro prefeito não faz, pois não fez nem pros 

companheiros de partido. Fala que prefeito não elege vereador. Diz que ficou feio quando o PP 

ganhou, que fizeram arruaça em frente a prefeitura, e tinha uns que queriam fazer o que disse que 

não. Porém diz que se fosse o Froner que tivesse ganhado, iria ser uma baderna, como no passado 

que tinha carne, tabuleta e vaca mecânica. Diz que quem decide é o povo, e se Deus quiser dia trinta 

e um encerra o mandato e em janeiro vem nove vereadores. Diz que o Sergio falou na terça passada 

que o prefeito Froner iria ganhar a eleição, o qual disse que não, e que só no assentamento deu cento 

e três votos de diferença. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O 

vereador fez uso de seu tempo, junto com os cinco minutos. VEREADORA  REGINA WEIDMANN, 

Líder Partidária PMDB: Manda abraço para a família da Margarete, do Entre Rios, que muito lhe 

ajudou, e , principalmente, para as pessoas que direta ou indiretamente tornaram possível essa 

eleição para Meneghini e Anselmo. Diz que por educação não fizeram baderna em frente à prefeitura. 

Tinha pessoas que queriam por carreta, principalmente por causa de um concursado que comandou a 

folia. Diz que não é quem está falando isso, foram os jornais que noticiaram. Diz que ficou feio, por 
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mais que o povo estivesse indignado com o seu Serafim, mas merecia respeito. Fala que são ordeiros 

e parabeniza o pessoal educado e amigo. Diz que vão tentar, não garante, pois se não nem dorme, 

fazer mais e melhor do que essa administração. Diz que isso é o que povo espera do prefeito, vice e 

dos nove vereadores e secretários que assumirem. Foi por isso que trabalhou e alcançou o objetivo. 

Cita que essa vez entrou na nona vaga, mas o seu objetivo foi alcançado, que era trocar o prefeito. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Diz que se não 

fizeram o serviço para seu João Antonio é uma injustiça, pois quando foi secretário não tinha cor 

partidária. Sobre o PSF diz que um médico não vem por sete mil reais, e nem menos de doze mil. 

Fala que ninguém pode ganhar mais que o prefeito, por isso não vem médico. Diz que o prefeito está 

tentando que venha, e sabe que caberá a colega Regina conseguir se for secretária, e quer ver 

cumprir. Quer ver o plano de governo do Meneghini para os quatro anos. Diz que parece que tão 

berrando por causa do médico e que antes de começar já ratearam. Diz que não se consegue nem 

oito horas, imagina vinte e quatro. Quer que contem com o PP, pois sendo bom para o município é só 

confiar que irão ajudar. Espera que cumpram dez por cento do plano de governo, e será um baita 

governo. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido 

PP: O vereador não se fez presente. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada 

PMDB: Deseja melhoras ao seu João augusto Lima, que sofreu um grave acidente na véspera da 

eleição, em Santa Maria. Pesar a família do Promotor de Justiça de Santiago, que morreu acidentado, 

aos trinta e três anos, mais uma tragédia em nossas estradas. Responde o colega Alacir e diz que é 

só entrar no site do TSE e está lá o plano de governo do Alcides e do Anselmo, desde 07 de julho, o 

qual será aprimorado e terão o prazer de ter a ajuda dos colegas. Ressalta que será um prazer 

trabalhar esse plano de governo. Deseja uma boa chuva e um bom final de ano a todos, com calma e 

uma boa transição. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de 

Governo PP: Esclarece um fato quando parabenizou seu Alcides, pois não ficou lá por não se sentir 

bem, só que mentiram que o Cristian o correu de lá, o que não foi verdade. Diz que não ficou, pois 

quem tem que comemorar é quem ganha e não quem perdeu. Fala que seu Alcides queria que 

ficasse. Fala que é uma beleza a transmissão da 87.9, todo mundo sentiu falta. Fala que a eleição 

terminou e que no momento que der a patrola tem que ir ao Passo do Tibúrcio até a 377 e em Areias, 

que tem buracos brabos. Fala que irá cobrar nesses quatro anos um médico no Tibúrcio e um no 

Carovi. Tomara que venha para a comunidade ter a saúde em dia. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz que tentaram amedrontar 

o Anselmo e até o dia da eleição tentaram, mas ele mostrou garra e coragem. Cita que disseram para 

o Anselmo que se ele não tivesse cem mil reais, que não se metesse na política, o que dá pra ver que 

essa pessoa não entende nada de política, pois um cara que nunca concorreu a nada, hoje é vice. Diz 

que esse mesmo senhor ofereceu duas vacas gorda e cinco mil reais para que Anselmo não 

concorresse, mas ele não se vende e foi e honrou o partido PDT, Anselmo Cardoso, novo vice-

prefeito. Pede moção de pesar aos familiares do promotor Rafael. Diz ao colega Alacir que é bom ser 

oposição, e que o colega mais precisamente disse que havia se elegido em cima da secretaria de 
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Assistência Social, só que, hoje, aumentou setenta e um votos, dos cento e vinte e dois que havia 

feito antes, e não foi secretário, simplesmente foi um Alacir da UDP, que fez seu trabalho e suas 

denúncias e o povo recompensou. 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: 

CONVITE, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, convida para palestra sobre 

“Sucessão Rural e Produção de Alimentos – Bioenergia e Sustentabilidade”, a realizar-se às 9h30min 

do dia 18 de outubro de 2012, no Plenarinho do Palácio Farroupilha. OF.  CIRCULAR 009/2012, do 

Tribunal de Contas do Estado, alertando sobre a escolha dos bancos oficiais onde se aplicam os 

recursos municipais, para que sejam nos mais rentáveis, e que essa matéria passará a ser exame nas 

fiscalizações do TCE-RS. OF. 06/2012, da Secretaria da Fazenda informando gastos na 3ª Expocipó.  

Após o senhor presidente convida a todos para Audiência Pública para tratar sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2013, a realizar-se às 09 horas do dia 16 de outubro de 

2012. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 16/10/2012,  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, 09 de outubro de 2012. 

 

 


