
0250 

 

                     

 

 

ATA N° 44/ 2012 (Ordinária) 

Aos 04(quatro) dias do mês de dezembro 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 43/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 27/11/2012, 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 Alacir Dessoe não se fez presente por motivo de  saúde.  O senhor Presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao vice-presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta 

o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Comenta que as pessoas estão 

cobrando os vereadores que a um mês e pouco um motorista sofreu acidente com um carro do 

executivo citroën e foi recebido do seguro o valor de quarenta e três mil reais, e que não foi comprado 

outro veículo, e diz que não seria necessário comprar outro citroën, mas com quarenta e três mil 

poderia ser comprado um bom carro, porque era um patrimônio e pensa que quando se perde tem 

que ser colocado outro no lugar daquele, já que receberam o seguro para isso. Fala que foi com o 

prefeito eleito Meneghini nas obras ver o maquinários, e o que se vê é um desperdício, tudo 

estragado, cita patrola com quatro anos de uso estragou o motor, e diz que perguntou para 

funcionários onde está o motor e lhe disseram que não sabiam, aí perguntou ao Fogaça  e ele disse 

que não foi ele que levou, então perguntou ao Adair e ele disse que estava no Dalosto, fala que 

funcionários estão lá nas obras sentados porque não tem maquinários para trabalhar e que vai levar 

de seis a sete meses para se organizar. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A 

vereadora fica com quatro  minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao 

vereador Jairo Charão.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade. Agradece a Deus 

pela chuva maravilhosa e deseja que a próxima colheita do soja seja boa, já que nosso município é 

movido pela agricultura. Fala de transtorno na saúde, que família chegou cinco horas da manhã para 

pegar ficha e que já havia mais ou menos quinze pessoas aguardando, e que a próxima 

administração precisa ter na ponta do lápis tudo o que precisa fazer, principalmente a contratação de 

mais médicos para atender durante a semana, porque o fim de semana do dia vinte e quatro foi feito 

mais de oitocentos e sessenta quilômetros carregando pessoas. Diz que recebeu pedido do pessoal 

do Juvenal Garcia para que seja feito a, limpeza de pátios, e também da capela, eles estão 

reclamando que pagaram seu impostos em dia e não estão recebendo retorno. Pede que seja tomada 
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providência em relação a poste de luz no meio da rua, próximo ao posto de gasolina, em que uma 

determinada pessoa esteve visitando o município e quase bateu lá  porque nunca viu um poste no 

meio da rua, diz que não é culpa da prefeitura, mas que tem rever isso. Menciona o grupo de canto do 

CRAS que é coordenado pela professora Cecília, parabeniza pela bela ação social que foi a visita ao 

hospital, que participaram a Rose Raimman, a Maira, o filho do Dilcione e demais pessoas que 

visitaram a sala de pessoas com câncer, diz que foi em Santiago e ouviu o nome de Capão do Cipó 

por este belo trabalho. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  Diz que fica 

muito feliz pela chuva no município. Sobre as máquinas diz que quando receberam a prefeitura as 

máquinas estavam em cima do cepo e que as patrolas tiveram que desmanchar uma para montar 

outra, foi tirado pneu de uma para colocar em outra porque uma tinha motor e não tinha pneus e a 

outra tinha pneus e não tinha motor. Na saúde diz que sempre reclamam se correm demais dizem que 

gasta muito e se não correm dizem que é desleixo do  prefeito, então precisa ter uma solução pra 

esse problema. Agradece e devolve a palavra a mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): O 

vereador não se fez presente na sessão por motivo de saúde. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que 

considera muito importante chegar aqui e agradecer a Deus pela belíssima chuva, antes de qualquer 

discussão, já que a chuva beneficia muito os produtores do município. Faz chamamento aos pais e 

alunos para que dia seis das oito horas às cinco horas  participem da eleição para a direção da escola 

Júlio Biasi, pede que compareçam e votem porque a educação é fundamental em nosso município. 

Solicita ao secretário de obras que seja feita a limpeza numa curva perigosa que não se tem visão 

para frente quando desce ou sobe, e os transportes escolares transitam ali e está muito perigoso, 

pede então, que seja providenciada a limpeza, e que continuem o patrolamento que está ficando 

excelente. Parabeniza a filha do Fininho e da Aline do assentamento Nova Esperança que 

aniversariou neste domingo. Pede que seja feita a limpeza na escola Vilma Batista que precisa 

principalmente de uma roçada. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR DIEGO SANTOS 

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

Agradece a Deus pela chuva que muito favorece aos agricultores. Fala sobre as patrolas que quando 

receberam estavam lá no cepo e que foi lá ver e a situação era lamentável, e que se acontece neste 

mandato também aconteceu no passado. Na saúde diz que a falta de ficha, as vacinas da gripe foram 

um problema e diz que isso pode acontecer em qualquer administração e vamos ver a partir de 2013 

que prometeram que não vai haver mais fichas e que haverá médicos atendendo no final de semana, 

pois promessas há bastante antes das eleições, mas que tem que serem cumpridas depois, e que nas 

eleições passadas essa administração também prometeu e que não conseguiu cumprir algumas 

coisas, mas isso acontece em qualquer administração.Faz pedido ao secretário de obras que sejam 

trocadas as lâmpadas na rua do senhor Sandro Tamiosso e do Edemar Fogaça , na Tancredo Neves 

em frente a casa da senhora Geneci  Silva e do senhor Bender e na rua ao lada da escola, pede uma 

roçada ao lado da Margutti. Parabeniza o grupo de canto que foi visitar o hospital, mostrando o nome 
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do município. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI 

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

Deseja melhoras ao colega Alacir que fez uma pequena cirurgia. Fala sobre entrevista ao prefeito 

Froner na rádio e diz que é interessante observar os fatos porque parece que mora em um município 

e o prefeito em outro. Cita quando o prefeito fala de funcionários que receberam horas a mais e que o 

prefeito diz que isso aconteceu porque funcionários marcaram horas por conta, e diz que houve 

grande falha do prefeito quando fez esta colocação, porque se o funcionário recebe as horas é porque 

um secretário autoriza para ele receber, como exemplo cita a questão da água que tinha três poços 

queimados a dez dias atrás,e não havia quem consertasse, havia só um eletricista, então juntamente 

com o vereador Jaques entrou em contato com o Elizandro e ele disse que estava de folga porque 

prometeram sessenta horas extras até o fim de dezembro, pelo serviço da feira e tinha esse acordo 

com eles e não pagaram, então o Elizandro se dispôs e consertou as redes de água, e depois o 

prefeito fala na rádio que a culpa é dos funcionários que marcam horas por conta, e certamente que 

esse acordo foi feito também com outros funcionários, mas o prefeito era o responsável que devia ter 

visto isso. Sobre a transição de governo  na rádio o prefeito disse que seria feito, e para o futuro 

prefeito Meneghini ele disse que não é necessário.Sobre maquinários diz que e verdade que no 

governo do Serafim ficaram máquinas para serem consertadas, mas ele deixou em caixa trezentos e 

setenta mil reais livres para que fossem consertados os maquinários, e diz que o prefeito Froner falou 

na rádio que deixará a prefeitura com maior recurso que a gestão passada deixou, mas que pensa 

diferente e acredita que vai ser difícil fechar as contas, porque em reunião para tratar de dinheiro 

destinado  da câmara para outros setores o prefeito pediu para deixar de comprar os ar condicionados 

para a escola Júlio Biasi, para usar o dinheiro para fechar as contas. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, demais presentes.Diz que não concorda com colegas, pois aqui se fala muito 

em passado, mas o passado já ficou pra trás e o que importa é agora, pois o maquinário que está lá 

estragado é público, não tem sigla partidária, e que deixar tudo em ordem é o mínimo que se pode 

fazer. Sobre vacinas da gripe diz que fez pedido e que as coisas tem que serem organizadas antes, 

porque de nada adianta vir vereador reclamar depois que não se pode fazer mais nada, o que tem é 

que se prevenir antes. Fala que recebeu pedido de moradores que querem fazer muros nos terrenos e 

que eles tem dúvidas em relação a metragem que deve ser deixada do cordão da calçada, e que 

segundo o que sabe é de dois metros, mas que cabe a prefeitura acionar os órgãos competentes para 

que seja dada a metragem oficial aos moradores e solucionada essa divergência. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com seis 

minutos, pois a vereadora Regina Weidmann lhe cedeu um minuto de seu tempo regimental. 

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

Parabeniza o Roberto e o Leandro pelo programa de sábado ‘Colocando o Pingo No I’. Parabeniza os 

candidatos eleitos pela prestação de contas aprovada sem nenhuma ressalva fala sobre a eleição 

para a direção da escola Júlio Biasi, que tem que ser dado apoio, é uma chapa única, mas precisa 
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atingir o índice.Pede que seja providenciado um melhor armazenamento para os canos que vieram 

para rede de água que estão ressecando no tempo. Diz que ficou feliz quando viu guincho entregando 

micro ônibus para o município, mas quando foi ver era o micro que a mais ou menos seis meses atrás 

e voltou do mesmo jeito porque veio no guincho. Comenta que prefeito em programa de rádio 

relacionou a sua derrota com as transferências de títulos, mas que essas transferências se dizem 

respeito a jovens que votaram pela primeira vez e pessoa que já moravam no município e que agora 

que fizeram a transferência, enfim. Qualquer munícipe pode faze ofício  após quinze dias que forem 

liberadas as listagens e tentar a impugnação. E diz que prefeito errou quando disse que vereadores 

usam microfone para aparecer.  Agradece e devolve a palavra a mesa. O senhor presidente reassume 

os trabalhos da Mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB: Não escutou o 

programa de rádio sábado, mas o prefeito fala uma coisa e faz outra. Sobre o maquinário lembra que 

o colega Diego disse na primeira sessão que tava de chorar. Fala que não estava cem por cento 

mesmo, só que hoje, sim, está de chorar. Fala isso não só para lembrar as coisas da administração 

passada, mas para o povo saber a verdade. diz que é só ir ali e ver a desorganização e a falta de 

respeito com o dinheiro público. Isso é sério e tem que cuidar mais que o nosso dinheiro. Tem fé e 

esperança que a administração do seu Alcides seja melhor que a do Froner, por que pior só que ele 

seja mais ruim que ele, e isso ele não é. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada PP: O vereador não se fez presente na sessão por motivo de saúde.    

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:   Não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: Não fez uso de seu tempo 

regimental. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Pede ao setor de 

compras que destine um cartucho de tintas para a secretaria do Meio Ambiente, inclusive o colega 

Sergio precisou de uma certidão e teve que esperar o funcionário ir na prefeitura imprimir. Diz que a 

consulta da Eduarda ainda não saiu. Diz que o prefeito Froner falou no programa O Pingo no I, que 

não vai ficar nenhum exame na fila até o fim do ano. Diz às pessoas que se inscrevem e que lá dizem 

que é para esperar pelo Meneghini, ano que vem, que não, que eles peçam, pois ele disse que é para 

esse ano todos. Ressalta que o prefeito continua mentindo no fim do mandato. Pede respeito ao povo, 

que merece uma administração séria. Confia no Meneghini e no Anselmo, que irão mudar o município, 

se Deus quiser, e foi pra isso que os elegeram. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O senhor 

Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente.  VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT:  Diz que quinta-feira tem eleição para novo diretor da 

escola Julio Biasi, professor Rafael, e entrega de notas das crianças. Lembra que faz dois anos que 

os vereadores votaram vinte e cinco mil reais para reforma de cinco casas. Diz que dessas só foram 

feitas a do seu áureo, do Entre Rios e do seu Nininho, das outras só levaram tijolos e cimento e não 

foram feitas, que é do seu Antenor, da dona Ester e de outra pessoa que não lembra. Sobre o 

maquinário é uma piada, e diz que o prefeito deveria ter descoberto quem colocou açúcar nas 

máquinas, só que ele abafou e ficou por isso. Cita exemplo de um produtor, que compra um trator 
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novo e dura no mínimo dez anos, sendo que na prefeitura a patrola adquirida em 2007, em julho 

quando foi secretário, com quatro anos de uso teve o motor estourado e uma parte do eixo dentro do  

motor, até o virabrequim estragou. Se não é rolo, é muita sacanagem mesmo, e lhe provem o 

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

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

recebidas e da matéria em pauta:  INDICAÇÃO 043/2012, do vereador Diego Nascimento ao prefeito 

municipal. Após o senhor Presidente convida a todos para audiência pública para tratar sobre a LOA – 

Lei Orçamentária Anual – para o exercício de 2013, às 10:00 horas do dia 11 de dezembro de 2012, 

no Plenário da Câmara de Vereadores.Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 11/12/2012,  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, 04 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 


