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ATA N° 37/ 2012 (Ordinária) 

Aos16 (dezesseis) 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 36/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 09/10/2012, 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 Sergio Seifert não se fez presente na sessão e ligou que está com atestado médico em casa 

por motivo de gripe. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido):  O vereador não se fez presente 

na sessão. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes, e os ouvintes da cipoense. Comenta sobre a boa chuva, fala sobre a 

audiência pública onde foi tratado sobre o orçamento para o ano de 2013, e se diz satisfeito com os 

valores destinados para a agricultura, diz que se sente muito contente quando as coisas dão certo 

para ajudar  no município.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes, e ouvintes 

da 87.9. Parabeniza aos colegas pela reeleição e deseja que em 2013 façam um belo trabalho pela 

comunidade cipoense, parabeniza também o prefeito eleito Alcides Meneghini e o vice prefeito 

Anselmo Cardoso que venceram as eleições. Agradece aos 133 votos que obteve, pois fez um 

trabalho simples, sem recurso  financeiro e sem compra de votos, agradece a comunidade de Entre 

Rios pelos 66 votos obtidos lá, ao povo da cidade pelos 18 votos e aos assentamentos pelos  28 

votos, e diz que tem o compromisso de defender os objetivos da comunidade até o dia 31 de 

dezembro e que nesse dia estará deixando a câmara de vereadores mas que continuará sendo o 

representante das comunidades cipoenses porque em 2016 quer voltar a esta Casa. Agradece a 

todos pela ótima recepção, pelos votos de confiança e diz ser pré-candidato para as próximas 

eleições. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

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

Comenta sobre audiência pública sobre o orçamento para 2013, diz que é importante a comunidade 

participar, que também se fez presente o futuro prefeito. Faz pedido de patrolamento desde a saída 

da cidade até o Sr.  Ibanez, também no Passo do Tibúrcio, no Passo do Valo, Rincão dos Beck, 

Capão da Batalha e do Carovi até a 377, e pede também uma carga de pedra na propriedade do Sr. 

Ivan até o Sr. Zeferino onde passa o transporte escolar e que seja arrumada a estrada em frente a 

dona Dora e a estrada do Rincão dos Palharini. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR 

ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fez uso de seu tempo de líder, 
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junto com os cinco minutos. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 

presentes.  Fala sobre o orçamento, que é o que se arrecada em relação ao que se gasta. A folha de 

pagamentos está em torno de seis milhões, metade da arrecadação, e diz que esse ano é cerca de 

quatorze milhões e que mais da metade deste valor pode estar comprometido com a folha. Diz que é 

necessário ampliar o trabalho do setor de arrecadação, pois mais de vinte por cento dos resumos de 

talonário chegam atrasados e que há também exemplos de produtores de fora que arrendam terras 

em nosso município e guiam as notas em talonários dos municípios onde residem, é necessário 

fiscalização, são quantidades de grão de soja sendo guiados para fora de nosso município. Diz que o 

município teria condições de aumentar até trinta por cento da arrecadação, mas isso só é possível 

trabalhando em conjunto, se não modificar o município terá que começar a diminuir índices 

começando por CCs , na saúde, enfim .Sobre as eleições diz que essa foi uma eleição que não houve 

grandes incidentes, nem rivalidades, diz que estamos evoluindo e que no geral todos se relacionaram 

bem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9. Faz 

pedido de reparos nas estradas de Passo do Valo, Passo da Areia, Rincão dos Vieiras, Rincão dos 

Palharini e Rincão dos Mamoneiros. Pede que seja elevada a altura de água no Paulinho Nascimento, 

pois a água não chega até a casa de Sr. Nevezinho  e dona Nair. Fala sobre o orçamento para a 

câmara no valor de setecentos e setenta e quatro mil reais, quase um milhão para o próximo 

presidente administrar, um belo orçamento. Diz que dinheiro da associação do Rincão dos Palharini 

também ficou e foi promessa de campanha na eleição passada de concluir a associação e outra 

promessa foi a das próteses dentárias é para beneficiar pessoas de baixa renda, não para a elite. 

Parabeniza o prefeito eleito Meneghini por participar da audiência pública, pois quem vai administrar 

tem que saber quanto vai ter para usar, pois no passado cobrou de secretários por não estarem 

presentes, pois cada um que vai administrar precisa saber quanto de orçamento vai ter no ano, 

dinheiro público o povo deve saber onde vai. 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. Fala  que hoje é o dia mundial da coluna vertebral, diz que oitenta por 

cento dos males da pessoa humana é por causa da coluna vertebral. Comenta que estamos 

vivenciando o outubro rosa, o mês de combate ao câncer de mama, deseja boas recuperações a mãe 

da funcionária Gracieli que se operou ontem. Sobre o bairro Santo Antonio diz que o prefeito 

prometeu passeio de um metro e meio para cada lado, certamente vai ter passeio, a pracinha de 

brinquedo e a academia popular também não foram feitas, a praça central também não foi concluída, 

o dinheiro foi destinado para isso, mas se vão fazer não se sabe, o campo de futebol também está 

sem terminar, a escola Julio Biasi também tem obra para ser concluída. Agradece a comunidade dos 

assentamentos no dia 18 dia da criança , na comemoração a vitória do prefeito eleito Alcides 

Meneghini  e do vice prefeito Anselmo Cardoso. Agradece a todos. Agradece e devolve a 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. 
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Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9. Fala 

sobre a resposta ao ofício pedindo informação sobre horas máquinas e diz que dona Margarida 

Rodrigues pagou hora há um mês e meio e até agora não foi feito, e para outros que nem pagaram  

foi feito doze horas e depois mais seis horas, isso antes das eleições e algumas pessoas não 

plantaram nem milho nem mandioca. Fala que choveu ontem de noite e no Passo da Areia tem um 

pedregal no meio da estrada, a estrada que vai para Bossoroca criou valo, no Passo do Valo tiveram 

que parar e cruzar. Sobre a administração diz que as horas extras dos funcionários foram cortadas, e 

que a saúde está caótica, agora não podem fazer nada , mas dinheiro tem, pois quinze por cento do 

orçamento do município é destinado para a saúde. Fala que no Rincão dos Vieiras estão sem água e 

agora vão ter que desmanchar a torre para corrigir o erro e construir mais alta, e que o calçadão da 

câmara é uma piada, pois o vereador Ibanez deixou noventa e sete mil reais da câmara quando era 

presidente para o calçadão e até agora não foi feito, a praça não está concluída, o ginásio do Carovi 

não está concluído, os prédios da feira não estão concluídos, máquinas não tem funcionando, 

funcionários não recebem horas extras, na saúde ninguém mais pode ficar doente.  Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fez uso de seu tempo de líder, junto 

com os cinco minutos.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, em especial aos 

presentes e ouvintes da 87.9. Fala que ouvindo os colegas viu que a coisa se complicou 

completamente nesta administração. Fala da festa em comemoração a vitória do prefeito eleito 

Meneghini e do vice Anselmo, e parabeniza Thainan  filho do vereador Ibanez que animou a festa. 

Sobre o orçamento diz que metade do valor é gasto em salários e que o atual prefeito está prestes a 

contratar operário e tem que contratar quatro funcionários para chegar até esse, e antes que alguém 

fale do ex-prefeito Serafim que chamou motoristas, mas porque era necessário, e que hoje anda o 

Protásio e o secretário Leomar para cima e pra baixo de carro. Fala sobre outubro rosa que o ano 

passado foi baita festão e que esse ano está passando desapercebido. Cobra calçadão que não foi 

feito e a pracinha de brinquedo que o vereador Diego pediu e também não foi feita e pessoas viram o 

erro e não apontaram. Diz que não vai tapar sol com a peneira para ninguém e que vai ser a  

fiscalização de Meneghini e Anselmo. Sobre a folha de pagamento diz que vai chegar ao nível que 

não vai ter dinheiro para usar na saúde e nos outros setores, só para pagar funcionários. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB: A 

vereadora fez uso de seu tempo de líder, junto com os cinco minutos. ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada PP:Diz que a caixa de água no Paulinho tem que levantar três metros e a do Entre Rios 

também tem que levantar três metros a qual não foi feita na gestão de Osvaldo Froner. Sobre as 

obras diz que tem bastante obras começadas, mesmo com a folha de pagamento com cinquenta por 

cento do orçamento, mas foi pago porque o povo trabalhou e diz que a Regina o ensinou a fiscalizar, 

pois pegou em pen drive o que foi falado em programa de rádio.  Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Solicita aos colegas que cobrem da 

administração em favor do pequeno produtor, e que todos os colegas sabem que sempre esteve aqui 
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para defender o pequeno produtor e  inclusive é um pequeno produtor, e espera que a administração 

de 2013 seja melhor.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O vereador fez uso de seu tempo de líder, junto com os 

cinco minutos.. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP:o vereador não se fez 

presente na sessão. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala ao 

colega Antonio que tem certeza e pode provar que na gestão anterior o Sr. Áureo nem pensava em 

comprar aquela propriedade, mas quanto ao outro senhor não pode dizer nada. Fala sobre os 

grampos nas estradas, que o povo soube quem fez essas falcatruas prejudicando os pequenos 

produtores estragando os pneus de seus carros e maquinários. Diz que comemoravam um aniversário 

na Toco no Entre Rios e um casal distribuía grampos nas estradas, diz que ficou muito triste pois 

pessoas daquele tipo não sabia que existia no Entre Rios.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: O vereador fez uso de 

seu tempo, junto com os cinco minutos. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para 

fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF.055/2012 da secretaria de 

administração enviando as Leis Municipais  595/2012 à 610/2012 e os Decretos 026/2012 à 051/2012. 

OF.CIRCULAR026/2012, da Secretaria de Educação , Cultura e Desporto, convidando para os 

eventos do programa União Faz a Vida que realizar-se-ão nos dias 26 de outubro às 8hs e 31 de 

outubro as 8hs. OF 056/2012, da Secretaria de Administração  enviando o Projeto de Lei 048/2012. 

PROJETO DE LEI 048/2012, do Poder Executivo, que ‘’Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional suplementar no  orçamento exercício de 2012’’.OF.057/2012, da Secretaria da 

Fazenda, enviando Projeto de Lei 049/2012. PROJETO DE LEI 049/2012, do Poder Executivo 

‘’Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no  orçamento exercício 

de 2012’’. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 23/10/2012,  

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, 16 de outubro de 2012. 

 

 

 


