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ATA N° 41/ 2012 (Ordinária) 

Aos 13 (treze) 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, em exercício, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos 

trabalhos”.  Após o senhor Presidente, em exercício, convida o 1º secretário para que faça a leitura da 

ata 40/2012, da Sessão Ordinária do dia 06/11/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o 

senhor Presidente, em exercício,  chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental de 05 minutos e informa que está presidindo a sessão de hoje, devido viagem do vereador 

Jaques Freitas, presidente, a Brasília.  VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Ressalta que é 

o fim dos mandatos executivo e legislativo, e que cabe a cada um avaliar os eleitos e como devem 

fazer. Diz que não tem como não avaliar o executivo, pois a alguns meses atrás aqui nesta sala ouviu 

de um executivo pujante prometendo asfalto, e mais uma série de coisas, e que em seguida vê um 

executivo cambaleando sem recursos, e que isso sirva de exemplo  para os próximos mandatos. Fala 

que deve prevalecer o projeto técnico sobre o projeto político  e  que não tem como não avaliar o 

governo atual, então, cita como exemplo a obra da feira, que foram construídos dois pavilhões e só 

usado um, diz que deveriam ter usado esse recurso para realizar outras melhorias. Diz ainda que 

cabe a cada colega vereador avaliar e cobrar da próxima administração e que agora a grande questão 

é administrar para a comunidade ou para  um  determinado partido.  Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas, comunidade, demais presentes.  Fala que gostou da palavra do colega Erico e que realmente 

se deve governar para o povo e não para a sigla e que isso é o mínimo que se pode fazer. Reivindica 

a arrumação da entrada do senhor Geovane Basso. Fala que ficou triste quando falou com o gabinete 

do deputado Afonso Hann, em Brasília  onde está disponível uma emenda no valor de cem mil reais 

para a secretaria de saúde  de Capão do Cipó e que estão por perder o recurso por inadequações ao 

projeto e que o prazo vence segunda-feira e diz que as pessoas estão aí precisando de exames e que 

isso sirva de aviso, antes que se tome outras providências. Também  fala sobre a falta do patrulha 

agrícola, que há pessoas que precisam de meia hora para plantar milho e mandioca e não são 

atendidos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Parabeniza a presidência 

desta Casa pela volta da transmissão da 87.9. Diz ao colega Ibanez e ao colega Erico que se temos 

um prefeito desleixado por que perdeu o pleito, há um prefeito interessado que está buscando recurso 
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em Brasília no dia de hoje. Diz que a emenda de cem mil que a secretaria de saúde esta prestes a 

perder é uma barbaridade. Diz também que já solicitou que seja dado o exame a senhora Madalena 

que custa apenas oitenta reais. Sobre iluminação que já solicitou diz que perguntou ao eletricista que  

estava colocando suporte e lâmpada na rua central, se seriam  trocadas das ruas João Bolzan e 

Juvenal Garcia e este lhe disse que não, pois não havia nem mais material, então, diz que está para 

abrir uma confeitaria e que, certamente, estão colocando iluminação porque há pessoas beneficiadas. 

Fala que colegas defenderam neste mandato um auxilio combustível aos agentes de saúde e 

visitadores do PIM, e que isso não foi dado, mas que houve uma funcionária beneficiada, e que em 

uma administração alguém teve que assinar para que fosse pago e que alguém tem que ser 

responsabilizado por isso. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): O vereador está em viagem a Brasília. REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade.  Fala que ouvindo os 

colegas se  sente apavorada com a falta de competência e diz aos eleitores se já pensaram se o 

prefeito Osvaldo fosse reeleito, certamente iria quebrar o município, e diz que perder o recurso de 

grande importância, no valor de cem mil reais, diz que já largaram funcionários por falta de recurso e 

por oitenta reais deixaram exames sem serem feitos e diz ainda que estão desmarcando consulta que 

estavam para o próximo mês ficaram para o próximo ano, e diz que com certeza serão atendidos, mas 

que o povo tenha calma até porque  deve ser levado em consideração a maneira como será entregue  

a prefeitura para a próxima administração e diz que a patrulha é uma vergonha.  Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.   VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido):  Não fez uso de seu tempo 

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

comunidade, demais presentes. Comenta sobre primeiro ano da morte do deputado Chicão. Fala 

sobre a  falta de chuva que está preocupante. Diz que falou com o secretário e que estão parando de 

globear devido a muita seca . Sobre emenda diz que é sério mesmo e diz que no passado aconteceu 

que perderam emenda do deputado Luiz Carlos Heinze onde o secretário era Carlos Pozzebom. 

Sobre o que aconteceu com funcionária do PIM diz que isso é vergonhoso e que o funcionário que 

pagou para sua mulher devia ter pedido também para os outros servidores e que agora espera que 

seja corrigido esse erro e que sejam ressarcidos  os outros servidores. Agradece e devolve a palavra 

à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Diz que perder a eleição não é motivo para deixar a população de 

Capão do Cipó atirada , diz que como vereador jamais vai virar a cara para quem não o votou, e diz 

que esse descaso por parte da administração é lamentável, pois quem optou por mudar foi a 

população e pede aos colegas que assumirem essa Casa que deem as mãos e trabalhem. Solicita ao 

secretário Adair que seja arrumado a estrada desde o Entre Rios até a 377 e ao pessoal da água que 

verifique a água no assentamento Nova Esperança, e pede que seja a limpeza da entrada do senhor 

Cheré e solicita que seja feito um bebedouro para o senhor Lili no Entre Rios para o gado que está 

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

(PP):  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que recebeu 
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ligações e perguntas porque não teve a transmissão pela radio. Fala que vão ver o que está 

acontecendo com a emenda, para que não deixem perder essa verba que é de extrema importância 

para a população que precisa de exames. Solicita a arrumação da entrada do senhor Geovane Basso 

e que seja feito um bebedouro para o senhor Hipólito Garcia. Comenta sobre dinheiro que foi pago 

para a senhora do PIM, diz que devem rever o caso e que se foi pago para um tem que ser pago para 

todos. Pede oficio ao DAER para que seja feito tapa buracos na 377. Solicita troca de lâmpadas na 

Juvenal Garcia, João Bolzan e Getulio Vargas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O senhor 

Presidente, em exercício, passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário. VEREADOR SERGIO 

SEIFERT, Líder de Governo PP: Deseja melhoras ao amigo Adroaldo Beltrão, que sofreu uma 

parada cardíaca no rodeio, está fazendo exames e está bem. Diz que o doutor Gustavo falou que a 

dez dias ele fez exames e estava tudo bem, e de repente deu isso que nem os médicos explicam. Diz 

que o Adair patrolou a estrada da Alice, um tapa-buracos, e que as coisas estão andando e não é 

bem assim o desleixo, é só ter mais paciência. Concorda que perderam a eleição, o que deu um 

baque, e conforme a música é que se dança. Diz que perdeu a eleição, mas não a vergonha, e é PP e 

será até morrer. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  O senhor presidente, em exercício, reassume 

os trabalhos da Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Juntamente 

com os vereadores do PP, se associa nas homenagens ao primeiro ano de morte do deputado 

Chicão. Sobre o tapa-buracos na 377, pediu, na Casa, que o prefeito enviasse ofício ao DAER, o que 

deve ter feito, pois está precisando, assim como o nosso acesso que já está com buracos. Deseja 

melhoras ao pai do jurídico. Diz que estão a poucos dias de assumir a prefeitura e será uma mudança 

na cara da administração, pois trabalho e força de vontade não irá faltar. Agradece, novamente, pela 

eleição da UDP, e a amostra de como será a administração é que o futuro prefeito está em Brasília 

com o presidente da Casa, e se o colega Ibanez entrar em contato com ele, ele resgata essa emenda 

de cem mil reais pra saúde. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA, Representante de Partido, PT: O vereador está em viagem a Brasília. VEREADORA  

REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB:  Sobre a morte do deputado Chicão, diz que ele faz 

muita falta, pois ajudou toda a região e não só Capão do Cipó, quando era vivo. Diz que o colega 

Alacir sempre defendeu o prefeito Froner, e sobre o governo Serafim, foi o vereador que mais falou 

contra. Fala que não sabia que essa emenda quase voltou, da época do seu Serafim. Ressalta que 

aquela época, lá no Clube, era o mínimo de servidores, não tinha internet e só um celular, isso que 

tem que se colocar na balança. Concorda que houve erros, mas tem coisas que fugiam ao alcance. 

Sobre o pagamento dessa funcionária, a qual não sabe o nome, só sabe que é do PIM, diz que se foi 

pago à ela que seja para todas. Quer saber cadê a chefe dessa funcionária que assinou, pois ela é da 

secretaria de saúde, e cadê o jurídico e o prefeito que assinou a folha. Quer saber como fazem as 

coisas e agora ninguém sabe, e que dinheiro público é coisa séria. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Sobre o pagamento da funcionária, perguntou a 

secretária de saúde, a qual disse que não fez pedido nenhum. Sobre a verba, chamaram o Carlos 

Pozzebom e diziam que se não retirasse até a eleição iria voltar, e ele dizia que nunca perdeu 
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emenda, só que voltou e depois da eleição o deputado Luiz Carlos conseguiu que retornasse. Diz que 

a verba era na Caixa Federal e o Ibanez lembra, pois era vereador. Não critica, só lembra que isso já 

aconteceu antes. Diz que o dia que a oposição fizer asfalto na sede, no Carovi, parque da feira, 

podem se orgulhar, pois não podem negar que foi feito obra, sim. Diz que o erro do Froner foi 

começar muitas obras e fazer outras que não eram de sua alçada, como o término da 377. Diz que o 

colega Jairo criticou que comia poeira, inclusive o filho do colega comia poeira. Diz que no estádio de 

futebol o prefeito colocou mais de duzentos mil reais. Quer ver nos próximos quatro anos emendas do 

PT, PDT e PMDB, pois tem que cobrar dos deputados que não trazem emendas. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP:  O vereador não fez uso 

de seu tempo regimental. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: 

Não concorda com o colega Alacir, e isso faz parte da democracia. Diz que o principal erro do Froner 

foi subestimar as pessoas, não ouvir as pessoas e se concentrar na figura do eu e se cercar de 

pessoas que só o enalteciam e as que tinham postura, que falavam as verdades, foram excluídas. Foi 

um erro subestimar que  obra ganha eleição e esqueceram de atenção a patrulha agrícola. Diz que as 

pessoas de fora diziam que Capão do Cipó está crescendo, aparentemente, pois o interior decaía e 

empobrecia. Diz que nunca se esqueçam que o interior é que paga os salários e impostos. Devem 

focar maiores recursos para o interior, pois ninguém vive de praça. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.    Após o senhor Presidente, em exercício, convida o 1º secretário para fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta:  OF. 09/2012, da Secretaria da Fazenda, 

solicitando empréstimo plenário e convidando para audiência pública para tratar sobre a Lei 

Orçamentária Anual – LOA, exercício de 2013, às 10:00 horas do dia 19 de novembro de 2012. 

MOÇÃO 018/2012, dos vereadores aos familiares de Celi Chaves de Oliveira. Após o senhor 

presidente, em exercício,  convida os colegas para discutir e votar: MOÇÃO 018/2012, dos 

vereadores aos familiares de Celi Chaves de Oliveira, aprovada por unanimidade. Após o senhor 

Presidente, em exercício,  convida a todos para a próxima Sessão que será dia 20/11/2012,  no 

mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente, em exercício,  

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, em 

exercício, e o 1º secretário da Mesa. Capão do Cipó, 13 de novembro de 2012. 

 

 


