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ATA N° 39/ 2012 (Ordinária) 

Aos 30(trinta) 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 38/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 23/10/2012, 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 por motivo de saúde.  VEREADOR ANTONIO 

CHAVES JARDIM (PP): O vereador não se fez presente na sessão. VEREADOR DIEGO SANTOS 

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

e ouvintes da 87.9. Fala do dia 28 dia do funcionário público e deixa abraço a todos os funcionários 

públicos, CCs, estagiários secretários, e diz que jamais um prefeito administraria sozinho, tem que 

trabalhar em parceria. Diz que recebeu pedido da comunidade de Passo do Tibúrcio que seja feito 

patrolamento,e no Passo do Valo que seja levada carga de pedra e que sejam arrumadas as estradas 

do Rincão dos Beck e Capão da Batalha e do Carovi  até a 377. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.   VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): O vereador fez uso de 

seu tempo de líder, junto com os cinco minutos.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes e a rádio Cipoense. Diz que a vinte dias atrás tratou sobre a questão 

do cooperativismo e que afora quer retomar, pois quer abordar a grande falha, diz que sempre pede 

que os produtores entreguem seus produtos na Cotrijuí, pois esta cooperativa é a balizadora de 

preços de todas as empresas privadas do município,e que ela é fundamental para o município.  Fala 

nas famosas assembleias em que a gente ouve os balancetes e concorda que está tudo bem, e que 

na Cotrijuí foi dado o parecer excelente dali seis meses a cooperativa estava com sérios problemas 

financeiros. Diz que temos uma cooperativa de leite no assentamento e pergunta que apoio foi dado 

até hoje, a não ser o caminhão do leite. Fala que tem que haver mais participação das entidades 

cooperativistas, é importante que as pessoas tomem conhecimento, a questão dos critérios de 

participação, um pequeno produtor não pode participar se não tiver um bom saldo, e diz que esse é 

um dos grandes erros, pois o pequeno produtor é quem conhece a verdadeira realidade,e diz que é 

necessária a capacitação do produtor,e que isso será tema no futuro aqui em nosso município. 

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. 

Parabeniza os futuros colegas vereadores eleitos Miguel e Marilene e lhes deseja um bom trabalho, 
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em seguida faz uma pergunta ao presidente se houve acordo com o prefeito a respeito da compra de 

óleo, dos valores cedidos pela câmara destinados para fazer as terras dos pequenos produtores. O 

presidente responde que falta só pegar o número da rubrica. Diz que então já é uma notícia, que 

bom que vai sair a liberação da câmara para ajudar os pequenos produtores. Diz que pessoas lhe 

disseram que os vereadores só falam em estradas e que e pede que seja arrumada estrada do Passo 

do Valo e Carovi próximo a senhora Olga Cardinal em direção ao Carovi onde está intransitável e diz 

que o senhor Milton lhe ligou pedindo cascalhamento, solicita que seja feito, e cascalhamento próximo 

ao senhor Áureo onde foram abertos valos para a rede de água e foi apenas colocado terra por cima e 

agora com a chuva abriu valos na estrada e o transporte escolar precisa passar e na estrada do 

senhor Dilonzinho no Rincão dos Palharini onde não é possível sair de carro de lá dia de chuva e diz 

que dias atrás esse senhor precisou chamar a ambulância e tiveram que sair pelo meio de uma 

lavoura por que pela estrada não dava. Fala ao colega Érico sobre caminhão que não basta só o 

caminhão, mas tem que dar argumentos para ajudar este caminhão, que é parte do poder 

público.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 futuros colegas Marilene e Miguel. Parabeniza a todos os funcionários públicos pelo 

seu dia que foi dia 28. Pede ao presidente que seja feito ofício através da câmara e enviado ao DAER 

pedindo que seja feito o tapa buracos. Relata o fato que ocorreu no dia que estavam em frente a 

prefeitura com presidente o futuro vice Anselmo aguardando para fazer reunião quando chegaram 

duas viaturas da Brigada que disseram que foram informados de arruaças e anarquias em frente a 

prefeitura e esclarece que estavam ali apenas aguardando reunião e que o povo que estava ali era 

povo ordeiro, apenas queriam saber o que seria decidido de recurso da câmara e o prefeito não 

recebeu o povo ainda disse que estavam fazendo anarquia. Traz  folder de convite do segundo fórum 

ambiental de Capão do Cipó, iniciativa  da escola Chico Mendes juntamente da universidade de Santa 

Maria, dia 07 de novembro às 9hs no CTG Gumercindo Saraiva. Pede ao secretário de obras que 

mande a amarela no Carovi, na propriedade do senhor Leone, onde a patrola passou e fechou um 

desaguador e agora a água corre e corre diretamente para a casa deste senhor.   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 

87.9e aos futuros vereadores eleitos Marilene e Miguel.  Diz que os colegas falam em estradas, mas 

que até o final do ano não vão ter estradas arrumadas, pois não tem recurso e os maquinários estão 

sucateados. Sobre agricultura, diz que sentou com  o prefeito novo,  ligou para o Leomar ,sentou com 

a secretária de saúde, com a diretora do colégio para tentar amenizar a situação do pequeno produtor 

e sentou com o prefeito e por falta de energia não conseguiu o número do empenho, e diz que vai 

destinar para a secretaria de saúde vinte mil reais para ajudar nos exames e destina o número do 

empenho, se é para diesel tem um número, se é para manutenção tem outro, e diz que eles já podem 

ir se agilizando. Fala sobre caminhão, e diz que foi arrebentado o CARDAM e que está em São Luiz 
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para conserto, e que o caminhão já veio destinado para a cooperativa, e diz que a cooperativa dá 

notas de tudo, e que o presidente, que é o Nene, e que este é  honesto, e que as coisas vão bem 

quando são feitas corretamente, pois quando alguém começa coloca no bolso não dá mais certo.    

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. Cumprimenta os vereadores eleitos, 

Miguel e Marilene e diz que as mulheres estão dando conta e tomando conta. Parabeniza os 

funcionários públicos pela passagem de seu dia que passou, como disse o colega Diego é necessário 

eles, pena que para muitos faltou um chefe. Fala que essa administração leve mais a sério o fim 

desse mandato, pois estão tratando com muita falta de respeito a comunidade, diz que pessoas do 

assentamento pagaram carro e vieram para receber atendimento no posto de saúde as duas horas da 

tarde e estava tudo fechado sem nenhum aviso na porta, sem nada, e alegaram que não estavam 

atendendo pela falta de energia e diz que isso não é desculpa pois o único setor que de certeza não 

pode funcionar sem energia é o de odontologia. Diz que agora dizem que não podem dar exame, não 

podem fazer isso, nem aquilo,  por que é fim de mandato, mas o dia que foi feita a reunião com os 

dois contadores ele disse que dinheiro tinha e que se fosse necessário poderia até pagar os salários 

naquele mesmo dia. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido):  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, em especial aos presentes e 

ouvintes da 87.9. Parabeniza vereadores eleitos Marilene e Miguel ,e também a todos os funcionários 

públicos pela passagem de seu dia. Faz queixa sobre luz elétrica no Passo do Tibúrcio e diz que toda 

semana falta luz e que esses dias atrás veio caminhão e tinha um poste no meio da lavoura do 

Alcides Meneghini e que pelo certo os postes teriam que estar situados à beira  da estrada e que tem 

lei para isso, então, o caminhão atolou e diz que teve que ir com o trator puxar  e chegou abrir valo no 

meio da lavoura do Alcides e diz que tem certeza que se tivesse pedido permissão para o Alcides ele 

teria dado e diz que foi por que não tinha como deixar os vizinhos sem luz, para depois os outros 

dizerem que o vereador Sergio não ajudou. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

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

e os ouvintes da cipoense. Cumprimenta os futuros colegas Marilene e Miguel. Sobre cooperativa de 

leite diz que quem paga mais leva, e diz ainda que o pessoal por três centavos a mais trocam de 

leiteiro até três vezes ao mês se necessário. Fala que no cooperativismo as pessoas só a cooperativa 

que quebra , que as firmas que vem não quebram, só quando vem dar um golpe no município que 

quebraram duas, e quem perde é o produtor, que depois que o produto está lá dentro eles fazem o 

que querem, e diz que tem produtor que tem até quinhentos sacos de soja que vão receber só o ano 

que vem, e será que vão ter coragem de entregar trigo agora. Sobre máquinas estragadas diz que as 

administrações devem consertar as máquinas estragadas se houver dinheiro, e não deixar para a 

próxima administração e lembra que a administração anterior deixaram um trator estragado que 

custou mais de vinte mil para consertar. Sobre tapa buracos diz que deve ser feito em todo município, 

e que agora não adianta patrola por causa da chuva. Fala ao colega Jairo que ele disse que o 
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demônio estava dentro da prefeitura, diz que um vereador precisa ter ética, independente da 

administração que for, ninguém pode ser chamado de demônio, por que lá dentro tem muitos 

diabinhos que  votaram no Alcides e mesmo assim temos que respeitar, pois quando o Meneghini  fez 

experimento o vereador Jairo fez denuncia e agora está do lado dele, diz que tem que cuidar das 

palavras para depois não ficar enleado por elas.Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP:  o vereador não se fez presente na sessão. 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: Retifica 

sobre a 377, e concorda com o colega Jairo, pois cruzou, hoje, caiu num buraco e entortou o aro da 

camionete. Diz que com as chuvas vai ficar cada vez pior e daí terão que fazer de novo um ataque, o 

qual, se tiver, ia participar. Diz que carro pequeno, se cair a roda, capota e não tem o que fazer. Diz 

que as nossas estradas têm que serem arrumadas, só que tem que o tempo ajudar, pois colocaram a 

patrola na estrada e ficou pior. É de acordo de esperar melhorar o tempo, pois com segurança a 

estrada fica boa e não uma meleca e uma anarquia. Pede que não o interpretem mal, em pensarem 

que não quer que façam as estradas. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Pede a Secretaria de Obras que revise a iluminação pública, no Carovi em frente ao seu Arlindo, 

que tem uma lâmpada queimada, e nas ruas João Bolzan, Juvenal Garcia dos Santos e 17 de Abril. 

Diz que nas casas populares, faz quase três anos que a luz é um ‘gato’ da antena da RBS, pois os 

postes são baixos e ali é travessia. Diz que é só aumenta os postes, e que é mais uma obra 

inacabada que o prefeito Alcides irá terminar depois, apesar do prefeito atual ainda ter dois meses de 

mandato. Diz que continua vereador e o que estiver errado irá denunciar, não interessa que seja 

Meneghini ou Pedro ou Paulo. Diz que seu Meneghini disse que foi o colega Alacir que liberou e não o 

prefeito para plantar. Diz que dia 4 tem nova audiência e estará lá, de novo. 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: Coloca sua preocupação, em especial com o colega Alacir, 

líder de governo, em como o novo prefeito irá pegar a prefeitura, como será a situação, pois semana 

retrasada seu marido foi em uma loja, em Santiago, e o dono reclamou que ainda não recebeu o 

pagamento da roupa da banda. Quer saber em que pé está isso. Diz que o trator que essa 

administração recebeu estragado e pagou vinte mil reais para arrumar, ficou trezentos mim reais, em 

caixa, recurso livre e não comprometido. Diz que se esta administração entregar como a anterior 

entregou, está ótimo. Diz que todos se queixam que não se tem dinheiro para nada, e que não tem 

mesmo, haja vista que os nove vereadores estão repassando dinheiro para manter as secretarias. 

Sua preocupação não é com a pessoa do seu Osvaldo, e sim com a parte administrativa, em que pé, 

realmente, irão pegar. Os contadores disseram que estava tudo em dia, mas vê que não está. 

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

seu Meneghini que plantasse ali, pois ele queria plantar ao lado da farmácia do Jair, mais no centro, e 

se ele não pediu ao prefeito não sabe, pois não é o dono. Se a roupa da banda não foi paga, diz não 
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ser culpa do prefeito, e sim de quem mandou fazer. Fala que foi criticado, mas que sempre pagou o 

que mandou fazer. Lembra que a câmara tirou sessenta mil reais da agricultura, que, hoje, está 

fazendo falta. Dizia que no fim do ano iria fazer falta, pois é muito gasto em peças, diesel e 

manutenção do maquinário. Fala que só em disco para a globe, ano passado, foi comprado mais de 

cem. Fala que não é fácil manter cinco tratores e uma retro, e ano que vem serão seis tratores. Fala 

que a verba aumentou em mais de duzentos mil reais para o ano que vem. Diz que se as estradas 

estão ruins, tem que serem arrumadas, com tapa-buraco, pois não adianta mexe na estrada com o 

tempo assim. Diz que dia quatro estará na audiência para defender seu Meneghini, pois estava 

correto, e o colega Jairo que estava errado, prejudicando os pequenos produtores com denúncias. Diz 

que o colega Jairo denunciou o Camargo achando que ele era funcionário da prefeitura, porém ele era 

funcionário do Meneghini. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   Após o senhor presidente informa 

que não há correspondências recebidas  e nem matéria em pauta. Após o senhor Presidente convida 

a todos para a próxima Sessão que será dia 06/11/2012,  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, 30 de 

outubro de 2012. 


