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ATA N° 38/ 2012 (Ordinária) 

Aos 23 (vinte e três) 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 37/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 16/10/2012, 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 . VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes, 

e os ouvintes da cipoense. Convida para 2º Fórum Ambiental de Capão do Cipó, dias 07 e 08 de 

novembro de 2012, no CTG, em parceria com alunos da Escola Chico Mendes e Universidade. Fala 

que o caminhão amarelo do leite não é mais visto no município, sendo que tem que estar aqui para 

entregar até o fim do ano. Gostaria de saber onde está, pois foi uma pessoa, não contra a entrega, 

mas na época estava fazendo falta para puxar água, e é um bem público que tem que ser mantido. 

Diz que a chuva está prejudicando a colheita do trigo e começam as perdas. 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. Recebeu vários telefonemas de 

produtores preocupados com a patrulha agrícola, pois tem pessoas inscritas a seis meses e não foi 

feito o serviço. Não adianta defender o pequeno se a secretaria não dá a sustentação que precisa. No 

Entre Rios tem pessoas inscritas e ligou pra o secretário e o celular só desligado, e que talvez 

estivesse em algum encontro. Diz que no assentamento Nova Esperança o seu Joãozinho também 

não foi feito o serviço. Pede que Deus ilumine os novos administradores para que não enfrentem isso. 

Fala que se não tiver pastagem não tem leite. Ainda tem dois meses na Casa e quer ver o pequeno 

produtor satisfeito. Diz que se o pleito não foi bom, o trabalho tem que continuar. 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. Pede que os projetos sejam 

colocados em votação, hoje, pois são muito importantes para o município. Diz que viu na RBS que 

está sendo feito cortes de repasses de dinheiro em trinta outros municípios, e que não é só Capão do 

Cipó, pois aqui se comenta que foi por que o prefeito perdeu que está largando. Sobre os boatos do 

concurso, que uma prova deu problema, que foi a da dona Cleuza, que na verdade ficou em quarto 

lugar e não em primeiro, diz que foi erro da empresa. Fala que a primeira colocada se chama Marta, a 

qual conhece e tem certeza que não assumirá, pois mora em Santiago. Diz que o Executivo tomou as 

providências e acertou as pontas após a notificação do Tribunal de Contas. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.   VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o 
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senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e a rádio Cipoense. Comenta sobre o 

concurso da ‘famosa’ CLICK Soluções, e contraria o colega Diego, pois se houve erro os atos serão 

revogados. Diz que a Cleuza será exonerada e o detalhe é que não é só ela, pois tem outras notas 

com irregularidades. Diz que tem em mão o parecer do Tribunal de Contas do Estado, o qual leu e 

releu. Diz que em torno de dez cargos que estão irregulares, os quais o Tribunal notificou para que 

seja  feito concurso público. Ressalta que até 07 de outubro o prefeito e secretários diziam que as 

contas estavam ok, porém passada a eleição a coisa mudou. Diz que durante a eleição pediu férias e 

lhe negaram, pois alegaram que iria fazer política, até achou justo. Foi pedir depois da eleição e 

alegaram que não tem dinheiro, e até de alguns colegas foi cancelada. Diz que o que sabe é que não 

veio oitenta mil reais até o momento, o que é pouco para não se ter mais recurso. Diz que em 

Santiago tem uma empresa que a prefeitura daqui deve sessenta mil reais.  Diz que o caminhão 

Cargo que veio, e foi emprestado pra cavalgada, não estava nem no patrimônio e já foi feito serviço 

nele, irregular. Viu queixa do pessoal da fazenda, que pessoas de outras secretarias compram e 

depois só mandam a nota, o que é irregular, pois tem todo um trâmite.  Diz que os contadores não 

sabem mais o que fazer, a exemplo dos créditos adicionais. Diz que a prefeitura não foi transparente 

nem pra oposição, nem pra situação. Falou com doutor Paulo sobre um documento e ele lhe disse 

que não iria mostrar por que era órgão público, o que diz que aí sim é que deveria ser transparente. 

Diz que tem mais coisa aparecendo, e independente de questão partidária, é questão de município. 

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

vereador fica com sete minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu dois minutos de seu 

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

ouvintes da 87.9. Esperava que o Serginho ficasse até o último dia de governo, pois teria que ir do 

início ao fim. Fica preocupado com as palavras do colega Erico, pois é do governo e muitas coisas 

não é sabedor. Diz que o destino e o povo o mantiveram aqui. Diz que as coisas quanto mais 

transparente melhor, e quer no curso em Porto Alegre ouviu a tamanha responsabilidade da Câmara 

de Vereadores e o poder que têm nas mãos. Diz que muito brigou, nesses quatro anos, para que 

nada fosse escondido, e continuará, pois funcionou. Pede que seja encascalhada a entrada do seu 

Jovani Bossi, e no seu Artidor Nascimento, no Rincão dos Mamoneiros, que quando chove é só a 

cavalo. Diz ao colega Alacir que tem a consciência tranquila, pois foi contra tirar o caminhão da água, 

e tem que ser achado, pois tem que estar dia 31 de dezembro no patrimônio. Sobre a patrulha 

agrícola, concorda com o colega Jardim, pois no Rincão dos Palharini, uma comunidade pequena, 

tem inúmeros inscritos. Diz que lógico que a chuva atrapalhou, mas no próximo governo tem que 

haver planejamento. Diz que a Secretaria de Agricultura precisa e dá pra distribuir melhor. Diz que se 

aprende com o tempo e é ensinamento para o próximo governo, pois o pequeno produtor precisa. Diz 

que os vereadores foram bem qualificados e lá em Porto Alegre foi dito que a pessoa para ser 

prefeito, tem que ao menos ter cruzado pela câmara para ter noção de responsabilidade e o que quer 

para o município. Diz que continua com esse pensamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 
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comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9.  Coloca que no fim do mandato a prefeitura está 

em deficiência de verbas, só que não sabe o motivo certo. Diz que antes da eleição tinha serviço para 

todo mundo e agora parou tudo. Diz que no Passo do Tibúrcio estragou a bomba do poço artesiano e 

ligaram pra prefeitura e foi dito que não tinha recursos, sendo que toda comunidade ficou sem água. 

Diz que seu Meneghini ligou para Santo Ângelo e comprou a bomba junto com seu Beco, e a 

comunidade está com água. Esse é o prefeito que devia estar a quatro anos. Pede que a Secretaria 

de Obras arrume a lâmpada na Juvenal Garcia dos Santos, em frente ao Luciano, pois o suporte está 

no chão. Diz que as estradas do Passo do Valo, Tibúrcio e Carovi estão intransitáveis, imagina 

quando na Tribuna diziam que eram as melhores da região. Concorda que agora chove, mas são as 

piores. Fala sobre a indicação 040, sobre os proprietários de borracharias, para remoção de pneus 

usados, pois pediram para o Maurão botar lona para evitar que a chuva fizesse um criadouro de 

mosquito, e até agora não retiraram. Diz que no Carovi, na borracharia do Miro, foram enterrados em 

buraco, o que é ilegal. Quer saber quando a secretária do Meio Ambiente vai tomar conhecimento, 

pois nem na secretaria aparece. Quer sabe onde ela anda. Quer que o prefeito cumpra a promessa e 

perfure o poço artesiano em Areias, pois tem tempo até o fim do mandato. Diz que tem certeza que 

ele não fará. Está indignado com o que o colega Erico apresentou aqui, pois é um absurdo, sobre o 

concurso público. Diz que devem ser tomadas providências, e não será a oposição que irá anular, se 

tiver que ser anulado, e sim o Ministério Público. 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. Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9.  Sempre cobrou na 

Casa que o prefeito Froner achou que o dinheiro público era dele. Quer que lhe mostrem uma obra 

começada e terminada nesse governo, igual na propriedade dele que ele não termina nada, a 

exemplo do Balneário que tá atirado ao vento. Diz que o dinheiro dos contribuintes não vale nada para 

o prefeito. Diz que é só sair nas estradas que são intransitáveis, e que se não fosse os oitocentos e 

quatro mil reais do governo federal estariam pior. Quer saber onde está o nosso dinheiro. Diz que 

sumiu um caminhão, uma retro e uma patrola. Fala que só está o rolo do rolo do prefeito. Tira o 

chapéu pros vereadores do PP, pois poucos pediram voto pra o Froner, pois tiveram vergonha de 

pedir. Diz que os funcionários da saúde vão parar e o das obras, sendo que falavam que ia sobrar 

dinheiro. Diz que na lista que veio pra câmara não consta o nome de produtores com hora por fazer. 

Diz que amanhã tem reunião as nove horas com o prefeito e os assentados, e se não for atendido vai 

quebrar a porta da prefeitura, como presidente. Diz que isso é uma palhaçada com o produtor, que 

querem que mude de vida. Diz que quem não fez pastagem e aveia, não colheu, pois não tem 

maquinário público, e quer saber onde estão. Diz que colocam a culpa nos funcionários que nada têm 

a ver. Imagina se o seu Osvaldo ganhasse a eleição, iria ser o que? Diz que iria empurrar com a 

barriga. Diz ter bastante empresas com problemas que não recebem pagamento. Cita exemplo das 

árvores em frente a prefeitura, que quando entrarem tem que arranca, pois não se sabe se enrola ou 

dá o nó, ou dá o nó e enrola. Diz estar preocupado com o caminhão do leite, pois faz dois meses que 
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estragou o diferencial e está em São Luiz, e essa semana entregam. Diz que tem um caminhão 

sumido do pátio da prefeitura a mais de um ano e quer ver ser entregue. Diz ter um retro no cepo a 

três anos e meio, só a carcaça, e mais um caminhão em Santiago. diz que esse do leite foi o 

deputado Adão Pretto que mandou pros assentamentos. Diz que o Galvão mandou cinquenta e dois 

mil e quinhentos reais do estado pra cestas básicas e o prefeito desviou seis mil pra óleo diesel pra 

um caminhão do estado. Diz que se não fosse a estiagem não teria arrumado nada. Fala que, se 

Deus quiser, Meneghini e Anselmo irão tentar administrar diferente, para o povo e não para meia 

dúzia. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

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

comunidade, em especial aos presentes e ouvintes da 87.9. Deseja sucesso e sorte ao Alcides e ao 

Anselmo, só quer ver o que os vereadores da situação irão cobrar ano que vem.Diz que o vereador 

Alacir disse ter aprendido consigo a fiscalizar, o que acha bom, só que primeiro vão ter que por a casa 

em ordem. Diz que tem sujeira e da grossa, a qual não se pode provar, pois o papel aceita tudo. Diz 

que as pessoas contam, mas depois não colocam ‘na reta’. Ressalta que esse prefeito iria por no 

buraco o município. Diz não ter nada contra a pessoa dele, porém foi mal assessorado e o segredo é 

ter um bom secretariado. Estão dizendo que na saúde  não tem mais nada por que não veio as 

transferências do governo. Diz que isso não existe, pois até dia 31 de dezembro a responsabilidade é 

do prefeito. Diz que os repasses que o colega Diego disse terem sido cortados, não é verdade, pois 

terça, diz 16, o Juliano disse que estavam em dia, e que até o do PSF, que mesmo não tendo médico, 

o estado repassou. Quer saber como não tem como pagar a folha, se o Juliano disse naquela terça 

daria já para pagar. Diz que em Santiago um senhor lhe reclamou que não recebeu o pagamento da 

roupa da banda, e que já sabia a tempos, só não havia dito antes. Diz que, infelizmente, pior do que tá 

não fica. Antes dos vereadores cobrarem tem que ver a situação que irão pegar. Diz que o seu 

Serafim deixou trezentos mil em caixa, os quais foram ditos que estavam comprometidos, mas não 

estavam. Diz que quem votou no Froner bota as mãos na cabeça e quem votou no Meneghini levanta 

as mãos para o céu. Não sabe como será a administração do seu Alcides, mas tem certeza que vai 

ser melhor que a do seu Osvaldo, sim, só se ele for tão ruim para querer competir com seu Osvaldo.  

Diz que é vereadora e irá fiscalizar, sim, e por ser do seu lado irá fiscalizar mais ainda, pois votou e 

trabalhou para seu Alcides se eleger. Diz que irão pegar o maquinário quebrado, a saúde sem médico 

e o secretário da agricultura é uma piada. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

SERGIO SEIFERT (Sem Partido):  O vereador fica com três minutos, pois cedeu dois minutos 

ao vereador Ibanez Garcia. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, em especial 

aos presentes e ouvintes da 87.9.  Parabeniza seu Alcides e Anselmo, novos prefeito e vice e que 

façam um bom trabalho. Tem certeza que seu Alcides fará um bom trabalho, e se o problema é o 

secretariado, vão tudo embora até o fim do mês. Diz que quem tem que organizar é o seu Alcides, 

pois vai pegar a prefeitura limpa, os do PP não vão estar lá. Diz que quando o prefeito Froner assumiu 

pegou o maquinário fundido e foi gasto dinheiro pra arrumar. Concorda com o colega Jaques sobre a 

patrulha agrícola, só que a globe só se leve na esteira, pois não tem como por na lavoura, trava tudo. 
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É agricultor e sabe das coisas. Diz que as estradas do Carovi estão péssimas, só que com chuva não 

tem como patrolar, só se bota uma patrola puxar a outra. Concorda que tem que fazer, só que não é 

bem assim e a coisa tem que funcionar diferente. Agradece e devolve a palavra à Mesa.ALACIR 

DESSOE, Líder de Bancada PP: Fala sobre o concurso e diz que só para retificar, as pessoas que 

tiraram notas mais altas que a nota da Cleuza não moram no município, então, provavelmente, ela 

ficará com a vaga. Sobre o caminhão de leite diz que a metade do valor era da secretaria de 

agricultura, e que o caminhão pode ter sido recebido através de emenda mas a metade do valor foi 

contrapartida do município.Fala a colega Regina que quando está administração entregar a prefeitura 

não vai estar computadores apagados e nem papel queimado que na administração anterior ouviu de 

pessoas que viram gente queimando papel e que desta vez não vai haver isso, e se houver ele vai ser 

o primeiro a cobrar.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder 

de Partido PP: Parabeniza o senhor Alcides, não tanto por este ter sido eleito, mas por que foi um 

bom colega quando foi vereador e parabeniza também o vice Anselmo, o qual já conversou com este 

na rádio e deseja uma boa administração e que consigam realizar o que não foi ainda realizado. Diz 

que o seu governo não foi tudo o que se esperava, pois foi embelezada a cidade e foi feito pouco na 

agricultura e para o pequeno produtor. Torna a desejar uma boa administração aos novos eleitos. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de 

Bancada PMDB: Diz que  foi quem mais defendeu tirar o caminhão da água e colocar na cooperativa 

para puxar leite, e que a administração deveria ter fiscalizado aquele caminhão que serviu muito para 

serviço social no município e que se precisasse defenderia novamente para colocar o caminhão puxar 

leite. Fala que este final de ano vai querer uma prestação e contas para saber como as coisas serão 

entregues para a nova administração. Agradece e devolve a palavra a mesa. VEREADOR SERGIO 

SEIFERT, Líder de Governo PP:o vereador não fez uso de seu tempo. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala sobre projeto 050/2012 que trata de melhoramento 

genético para as propriedades e diz que esse projeto já foi feito e não foi realizado por causa de mil 

reais que o município teria que dar de contrapartida. Deseja bom trabalho para os futuros 

administradores do município. Diz ao colega Antonio que se ele tivesse feito o pronunciamento que 

fez hoje antes das eleições teria ganhado os sete votos que faltaram para que se reelegesse, pois 

antes só defendia e não falava como falou hoje. Diz que graças a Deus que dia 31 de dezembro 

desse ano acaba esse mandato, pois acaba o arrendamento para o diabo, pois o município tinha sido 

arrendado pra o diabo, mas irão retomar e fazer um grande governo. 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. VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder 

Partidária PMDB:Fala sobre maquinários que foi colocado açúcar no motor e ficou um tempo parado 

sem ninguém mexer para que a polícia fizesse perícia e até hoje não foi descoberto quem fez 

isso.Sobre os computadores apagados diz ao colega Alacir que não acredita nisso, e que se fosse 

verdade a pessoa que viu deveria ter notificado aqui na câmara ou denunciado assim que viu. Deseja 

que nesta administração não aconteça isso.   Agradece e devolve a palavra à Mesa. Após o senhor 
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Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria 

em pauta: OF.058/2012 da secretaria de administração enviando Projeto de Lei 050/2012. PROJETO 

DE LEI 050/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

com a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO e dá outras providências’’. 

INDICAÇÃO 040/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 041/2012, do 

vereador Jairo Charão ao prefeito municipal.   OF 051/2012, da Secretaria de Administração  enviando 

o Projeto de Lei 051/2012. PROJETO DE LEI 051/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 047/2012, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2013”, 

aprovado por unanimidade. 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 048/2012, 049/2012 e 050/2012, do Poder Executivo, 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 048/2012, do Poder Executivo, 

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

exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 049/2012, do Poder Executivo 

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

de 2012”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 050/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – 

FEPAGRO e dá outras providências’’, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida 

a todos para a próxima Sessão que será dia 30/10/2012,  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, 23 de 

outubro de 2012. 

 

 

 

 


