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ATA N° 40/ 2012 (Ordinária) 

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro 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 39/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 30/10/2012, 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 

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

demais presentes. Fala sobre a resolução dos repasses de recursos da câmara para o Executivo, 

onde foi economizado em diárias para a saúde, educação e agricultura. Sobre as roupas da banda diz 

que foram pagas as dos empenhos, só se tenham outras das duas roupas que faltaram. Ressalta que 

se a mulher da loja falou pra colega Regina que não foram pagas, tem que ser visto, pois se está 

errado tem que corrigir. Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 

presentes. Diz que é urgente que os cem mil reais saiam da câmara e vão para os cofres da 

prefeitura. Diz que é o primeiro ano que férias estão sendo negadas, pois não tem dinheiro e falta 

planejamento e organização. Diz que houve serviços de urgência em que se quebrava as máquinas e 

em cinco ou seis dias aparecia notas a serem pagas. Diz que estão começando os boatos e tem 

medo que a administração não use os cem mil da câmara para o fim destinado. Diz que foi feita a 

caixa de um veículo que, para surpresa, nunca foi trocado peças. Quer saber como foi feito isso. Diz 

que, com exceção de raros secretários, a exemplo do colega Alacir quando estava a frente da 

Agricultura que pagava e controlava os gastos, as outras secretarias o descaso aparece. Diz que há 

um fato, o qual custa acreditar, pois compram óleo para motor, deixam no estoque, e depois não 

aparece mais. Isso corre nos subúrbios da prefeitura, e quem fala é o pessoal que foi demitido a 

poucos dias. Acha que o legislativo está sendo muito pacato e talvez critiquem de forma errada. Diz 

que os vereadores tem que pedir prestação de contas aos órgão públicos para ver as falhas. Diz que 

essa administração empurra as coisas, a exemplo da prestação de contas da feira que não veio as 

notas, nem empenhos, apenas duas folhas.Agradece e devolve a palavra à Mesa.   VEREADOR 

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

demais presentes. Diz que está preocupado, pois em Porto Alegre ouviu que o Poder Legislativo nos 

municípios é a melhor forma de cobrança. Sempre disse e continua a dizer que a melhor forma é se 

ter transparência com a coisa pública e não colocar as coisas embaixo do tapete. Diz que se erraram 
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tem que ser cobrados, doa a quem doer. Diz que cabe a câmara investigar, pois o dinheiro é do povo 

e independente de partido é a coisa certa e tem que se apurar os fatos. Fala que se outros não 

fizeram, agora as coisas tem que ser feitas, pois tem responsabilidade. Fala na bela iniciativa do 

colega Jaques, só que fica triste, pois os contadores disseram ter dinheiro em caixa e hoje não é mais 

o discurso deles. Cobra, pois agora dependem do dinheiro do legislativo para a saúde, obras, 

agricultura e educação, sendo que muitas vezes a câmara foi criticada. Fala que ao menos o 

reconhecimento por parte do governo, deveria de ter, nesses quatro anos. Fala na obra inacabada, do 

calçadão da câmara, dinheiro de todos e o qual deveria ter dito durante a campanha eleitoral, mas 

optou em se abster. Foram arrancadas as árvores e não temos nem calçada e muito menos calçadão. 

Cobra, pois fez sua parte deixando dinheiro da câmara. Fala a respeito da energia elétrica, pois é 

preocupação de várias pessoas, as quais lhe ligaram que perderam leite, e estão chegando o verão e 

junto com ele vem o caos da AES Sul em nossa cidade. Fala que tem que ser feita mais uma 

audiência com eles para solucionar o problema. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 

presentes.  Infelizmente não pode dizer boa noite aos ouvintes da 87.9, pois hoje não será transmitida 

a sessão por problemas de acerto entre a rádio e a câmara, o que foi uma surpresa. Sente, pois a 

comunidade cobra e não depende dos vereadores, mas estão dispostos a acertar as coisas. Fala que 

é uma audiência grande durante a transmissão da câmara. Pede moção de pesar ao primo do colega 

Antonio, Celi Chaves de Oliveira, irmão da dona Vicentina, o qual se criou no Entre Rios. Pede 

reposição de lâmpadas no município, e lá no seu Ernesto o suporte está no chão, sendo que o valor é 

insignificante. Pede limpeza na casa funerária, pois está um brejal em roda, e no mínimo uma vez na 

semana deve ser feita. Diz que a Capela Andres construiu e doou ao município e o mínimo é cuidar. 

Sobre a resolução até pensou que iria ser deixado para fazer moradias, pois foram feitas ano 

passado, acha que é uma iniciativa boa, pois foi muito mal administrado os recursos e agora está 

faltando principalmente na saúde, onde hoje teve pessoas em sua casa pedindo providências. Diz que 

marcaram consulta para o Diego, genro do seu Ivo, o qual chegou no Posto de Saúde antes de ir a 

Santiago, e lá foi dito que não tinha dinheiro, e ele não tinha também. Foram para Santiago, sem 

dinheiro. Diz que não estava em casa, pois do contrário teria arrumado. Fala que lá no Entre Rios a 

dona Madalena depende um medicamento no valor de duzentos reais, devido a  hemorragia. Fala que 

ela está quase sem caminhar e no Posto disseram que não tem condições de pagar um exame de 

oitenta reais. Pede que esse repasse da câmara seja pago para ela e para o Diego. 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. 

Avisa que hoje não será transmitida a sessão, pois disse que iria falar e não foi acertado o preço, e os 

diretores da rádio disseram que não irão passar as nove horas. Diz que não sentaram para definir e 

que quando chegou aqui o doutor Gustavo disse que não teria. Fala que a rádio teria que ter avisado 

antes, pois foi o vereador que mais ligou e incentivou a irem a Brasília, através do deputado Marco 
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Maia e do Vagner. Diz que irá sentar com o Leandro e o Roberto para decidir, pois com dinheiro da 

câmara não pode nesses três meses. Diz que ano que vem vão deixar rubrica e aí tudo bem. Diz que 

irá cobrar dos diretores da rádio, pois lhe provem o contrário se não foi o que mais ligou e indicou para 

procurarem os cara. Diz que a Dilma viajou e o Michel assumiu e puxou sessenta rádios no Rio 

Grande do Sul, e a câmara e o senado votaram. Diz que alguma das partes tem que ceder. Fala que a 

câmara irá destinar cem mil reais, onde vinte mil é para a saúde, vinte para comprar ar condicionado 

pra escola Julio Biasi, pois hoje em dia todas as repartições públicas têm, e vinte mil pra óleo e peças 

da Agricultura e quarenta mil pra compra uma ensiladeira e uma carreta agrícola pra Agricultura. Diz 

que o prefeito não queria aceitar, pois queria ficar com o dinheiro pra fechar as contas. Diz que se o 

prefeito não aceitasse iria dar um jeito de gasta, iria inventar uma construção, a qual não iria terminar, 

mas iria deixar o dinheiro empenhado. Acredita que a prefeitura está mal, e as estradas não serão 

feitas e quem vai pagar o pato são os produtores. Diz que o prefeito está mal assessorado, e que há 

boatos que o jurídico não tira férias faz quatro anos, e não sabe como irão pagar. Já falou com o 

secretário de administração e sabe que o jurídico todo ano, durante quinze dias, ia pra praia de férias. 

Diz que ele estava tentando ferrar o prefeito e não ajudando o município. Diz que o presidente do 

Controle Interno, Álvaro, que era pra ajudar o prefeito, era cabo eleitoral e ajudava a enterrar o 

prefeito. Diz que ele ganha quatrocentos reais para o Controle Interno e é o cara que mais dá nó, pois 

vai medir terra e cobra das pessoas, em horário de expediente. Diz que a pessoa tem que ser honesta 

com o dinheiro público. Faça o certo e não tem problema nenhum, e que ninguém sobe na vida dando 

nó nos outros.  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.  A respeito da rádio, diz que é de extrema importância e tem que ser resolvido, 

para a população ouvir o que é falado, decidido e votado aqui. Sabe que irão resolver, pois o povo 

ouve. A respeito das roupas, talvez tenham pago, pois foi na Semana Farroupilha que lhe disseram 

que ainda não tinha sido pago. Diz que não pagarem férias pros servidores é uma vergonha, pois em 

quinze de outubro foi falado pelos contadores que havia dinheiro. Fala que muito acontece de errado 

e não sabem. Na parte da Agricultura, diz que, realmente, quando o vereador Alacir era secretário, a 

parte financeira era séria, porém depois que o Leomar assumiu foi um fiasco mesmo.  Sobre a Saúde 

desmarcar exames, é verdade mesmo e isso vai prejudicar o prefeito que vai assumir, pois estão 

desmarcando e dizendo para voltar em dois mil e treze. Quer ver os vereadores cobrarem isso ano 

que vem. Diz que isso está acontecendo por que o prefeito perdeu a eleição, se tivesse ganhado 

estaria tudo embaixo do tapete. Diz que isso de não ter dinheiro pra nada é por não ter planejamento  

e o estouro é por mal assessoramento e não ouvir os vereadores da oposição. Sempre defendeu o 

que é certo. Diz que o seu Osvaldo é o tipo d  prefeito que não sabe mandar. Ficou feliz com o 

discurso do vereador Ibanez, pena que viu isso só agora, mas antes tarde do que nunca. Diz que o 

trabalho do prefeito deve ser sério, pois é dinheiro pago pelos munícipes. Diz que um município com 

três mil e oitocentos habitantes e orçamentos de quase doze milhões, é muita incompetência deixar 

chegar a esse ponto.  Diz que os eleitores do Osvaldo tem que colocar a mão na cabeça. Agradece e 
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devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido):  Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade. Parabeniza o vereador Jaques pela iniciativa. Diz que o calçadão 

do vereador Ibanez não foi feito, mas pegou o rumo. Fala que o vereador Antonio foi citado que não 

fez nada, porém deixou cem mil reais para o Executivo, o qual não apareceu obra, pois não disse 

onde era pra gastar. Diz que não tapa o sol com a peneira só por ser do PP. Diz que apesar de 

parabenizar o Jaques sé uma vergonha a câmara dar dinheiro pro Executivo. Diz que os pequenos 

produtores irão sentir falta do vereador Antonio, pois sempre estava defendo e descendo até os 

assentamentos. Diz que sem dinheiro é brabo ganhar eleição. Diz que pode ser líder de governo, 

hoje, e que a colega Regina disse que o prefeito não ouviu a oposição, o que diz que a situação 

também falou as verdades e ele não ouviu. Fala que até por isso foram criticados por contrariar o 

partido. Diz que será PP até morrer e quer a bandeira do partido em cima do seu caixão. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, demais presentes. Sobre o óleo trocado, diz que é feito licitação, porém vem do 

comum e muitas máquinas não aceitam do comum, a exemplo do Massey que o filtro não funciona, só 

funciona com 499. Diz que essa pessoa que sabe da troca, é conivente com o que acontece e isso 

não se admite. Diz que o servidor tem a obrigação de dizer, pois trabalha e ganha dinheiro público. 

Acha que o colega Jaques fez bem em ajudar, pois em dois mil e seis já deixou verba de cem mil 

reais, onde foi comprado globe  e grade. Sobre as roupas da banda, diz que em cinco de outubro de 

dois mil e doze foram feitos mais dois conjuntos que faltou, no valor de quatrocentos reais, porém o 

resto já havia sido pago e não tem nada para ser pago. Diz quem em dois mil e oito foi presidente e 

deixou oitenta e sete mil reais, os quais não disse onde era para por e mais dez mil reais para a feira, 

pois se a prefeitura está mal tem que ajudar. Diz que de dois mil e quatro para dois mil e cinco a Volvo 

ficou três meses parada por falta de cento e cinquenta reais. Acha que a pessoa antes de comprar 

tem que fazer o empenho e como vereador tem que fiscalizar, pois pecam se sabem das coisas e não 

fazem nada, não importa o prefeito que for. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 

presentes.  Parabeniza a iniciativa da Câmara de Vereadores, e agradece a belíssimas palavras do 

vereador Sergio sobre sua pessoa. Quando presidiu a Casa deixou cem mil reais, os quais não 

destinou, porém o prefeito comprou a van que leva os pacientes a Santa Maria, com ar condicionado. 

Sobre defender o pequeno produtor, irá sempre defender, e lamenta não estar aqui ano que vem, mas 

irá continuar sendo vereador e não irá se afastar do município. diz que irá cobrir, pedir, intervir com os 

secretários, pois são seus amigos e fará os pedidos dos agricultores e demais munícipes. Irá ser um 

vereador não remunerado, pois estará sempre dialogando e visitando as residências, onde teve cento 

e trinta e três votos em cima de uma moto só. Agradece a todos pelos votos. Pede que seja enviado 

ofício ao pessoal da água, pois no assentamento Nova Esperança deu problema de novo. Agradece 

ao colega Jairo pelo pedido de moção ao Celi Chaves de Oliveira, morava em Santo Ângelo e voltou 

para Capão do Cipó, e seu irmão, Peraci, muito correu por sua vida.  Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O vereador não fez 
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uso de seu tempo de líder. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: Diz que na 

semana anterior falou  que não podia mexer nas estradas porque estava chovendo, e agora parou de 

chover e não foi feito nada, e que vai não vai tapar sol com a peneira, que vai cobrar, e diz ainda que 

já tentou fala com o prefeito, mas que não conseguiu. Comenta que ficou feliz com o colega Jaques 

que iria seguir sua ideia de construir casas com o dinheiro que sobrou da câmara, mas como foi 

necessário destinou o dinheiro para outros fins e diz que seria muito bom se cada presidente da 

câmara construísse casas com a sobra do orçamento da câmara, porque até agora a prefeitura não 

construiu casas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT: Parabeniza os técnicos agrícolas pela passagem de seu dia que foi 

ontem. Fala que esta presente o secretário de agricultura e que vai ser destinado o dinheiro para o 

óleo e que seja dada a prioridade para os assentamentos que estão precisando com mais urgência. 

Diz que o controle interno está apontando diversas irregularidades, em ônibus de peças que nunca 

foram trocadas, de placas IHL8595, que chamam de Titanic que foi trocado o diferencial, e que há 

mais de dez testemunhas que não foi  nem sequer  mexido no veículo, no IRN5766, trocado 

diferencial e retentor, no IQP8286, que o Fabrício dirige, que foi trocado embreagem e rolamento de 

embreagem e que inclusive foram tiradas até as notas para serem pagas, sendo que, não foi nem 

mexido nos veículos. Fala que isso é irresponsabilidade, e diz que o prefeito disse antes das eleições 

que se não fosse eleito correria o risco de sair preso e é o que está quase por acontecer. 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: Diz que acha que o presidente fez muito bem em ter destinado 

o dinheiro da câmara para  suprir as necessidades dos outros setores, pois a população não deve 

pagar por uma administração mal feita. Diz que em 2006  o vereador Alacir deixou cem mil e que foi 

uma boa iniciativa, mas que ele não citou para que foi destinado, certamente porque naquela 

administração estava tudo em dia.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, Líder 

de Bancada PP: Sobre as máquinas diz, que o que estão falando que foi feito o secretário  deve ter 

assinado esse pedido e que esse caso é grave e deve ser apurado. Sobre a rádio diz que deveria 

estar aqui hoje, e deveriam ter vindo aqui acertar com o presidente. Agradece e devolve a palavra à 

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

regimental.   Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta:  CONVITE, da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus, para 1º Encontro da União da Mocidade Assembleia de Deus – UMADCIPÓ, nos dias 23, 24 e 

25 de novembro de 2012. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 002/2012, do Poder legislativo, 

que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da câmara de vereadores 

para as secretarias de saúde, de educação e de agricultura e da outras providências”.  Após o senhor 

presidente convida os colegas para discutir e votar: 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”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente solicita aos membros da 
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Comissão de Constituição e Justiça – CCJ e aos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças – 

COF, que deem parecer verbal ao Projeto de Resolução de Mesa 002/2012, do Poder Legislativo, 

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 RESOLUÇÃO DE MESA 

002/2012, do Poder legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento da câmara de vereadores para as secretarias de saúde, de educação e de agricultura e da 

outras providências”, aprovado por unanimidade.  Após o senhor presidente ressalta o convite para o 

2º Fórum Ambiental de Capão do Cipó, nos dias 07 e 08 de novembro de 2012, no CTG Gumercindo 

Saraiva. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 13/11/2012,  

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, 06 de novembro de 2012. 

 


