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ATA N° 42/ 2012 (Ordinária) 

Aos 20(vinte) 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 41/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 13/11/2012, 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 Sergio Seifert não se faz presente por motivo de saúde. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.  

Cumprimenta seu Luiz ex-vereador, seu Ataíde, Micheli, Carlos e ouvintes da 87.9. Fala sobre a 

audiência pública da LOA,e diz que ficou surpreso, mais uma vez, com a tamanha preocupação do 

futuro prefeito, Alcides Meneghini, que estava muito preocupado em saber quanto o município terá 

para o ano que vem. Ficou feliz com a atitude dele, pois é importante o povo saber que quem governa 

o município se preocupa com o tamanho da folha de pagamento, em porcentagem. Diz que o futuro 

prefeito terá que enxugar a máquina. Sempre disse, na Casa, que quando vinha aumentos, tinha que 

se pensar grande. A respeito da emenda de cem mil reais, disse na Casa que esgotava ontem o 

prazo. Sabe que o presidente o seu Alcides foram em Brasília reivindicar e veio adequações ao 

projeto para compra de equipamentos para o Posto de Saúde. Reforçou com a funcionária do 

deputado Afonso Hann, e ela disse que não consegue entrar em contato com a administração. Espera 

que não percam a emenda, pois a parte de vereador estão fazendo. Não admite que percam, ainda 

mais que está faltando dinheiro na saúde. Fala sobre o projeto para patrola e retro escavadeira, que 

está em Brasília, e faltam adequações. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO 

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

presentes. Fala sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, e que não tem um branco que não 

descenda de um negro. Diz que sem eles não estaríamos onde estamos, pois após a abolição da 

escravatura eles trabalharam para o país ir para frente. Sobre a audiência pública da LOA, ontem às 

dez da manhã, estavam só dois contadores da administração atual e da parte da futura administração 

estava o prefeito eleito, vereadores da UDP e o colega Ibanez se interando do orçamento para dois 

mil e treze. Acredita que terão que administrar com mão de ferro, e que os próximos prefeitos 

continuem assim, pois 7,62% foi o índice apresentado para investimento se não enxugar a máquina. 

Diz que se não for assim, em poucos anos estará falido o município. Pede moção de pesar aos 

familiares de Elin Pereira Cardinal, falecido quinta-feira, pai do Ramão e muito contribuiu para a 
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emancipação do município. Fica triste com a van da saúde quebrou e foi guinchada pra Santiago. Diz 

que é mais um carro da saúde que o prefeito e vice, futuros, terão que tomar providências, não sabe a 

forma. Quer que o colega Jaques esclareça a reunião com o seu Meneghini e o prefeito Froner, ontem 

de manhã, para ver a adequação ao projeto do deputado Afonso Hann, e não perder os cem mil reais. 

Sobre as preparações de terras, a câmara repassou valores, só que está sendo feito para 

privilegiados, assim como serviços de outras máquinas, não só da patrulha agrícola. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Sobre orçamento, emenda e folha de pagamento, diz que a folha é 

uma piada. Diz que ontem perguntou aos contadores onde estava o secretário da Fazenda que não 

veio na audiência. Diz que se ele não entende nada de conta, não adianta vim, pois o município só 

chegou nesse caos por que o prefeito Froner colocou pessoas sem capacidade. Diz que tem pessoas 

só de fachada e ganhando salário. Diz ao vereador Ibanez que tomara que não percam a emenda, 

pois foi a Brasília com seu Meneghini e visitou os gabinetes do Luiz Carlos Heinze e do Afonso Hann 

e ele lhe disse que faz uma semana que tentam liga pra prefeitura e não conseguem, para 

adequações ao projeto. Diz que ontem a engenheira estava fazendo, pois o cara foi embora e levou a 

senha e ela tava tentando incluir. Diz que a folha de pagamento está em quarenta e nove por cento, 

só que não está incluído os CIEE, a meia diária de campanha e o vale-refeição. Diz que os 

contadores falaram que se for contar isso, vai pra cinquenta e nove por cento, sendo que vinte e cinco 

por cento é pra educação, quinze pra saúde e seis pra câmara. Diz que se não tiver verba de 

deputado, o bicho vai pegar e a tendência para dois mil e quatorze é baixar a arrecadação devido à 

estiagem. Diz que a população terá que entender, pois a cobrança vai vim e o maquinário poucos 

funcionam. Diz que a emenda da patrola não tem, a única é a da retro, que é do PAC, que tem mil e 

quinhentas que o governo federal pra distribuir pros municípios. Diz que lá foi falado que teriam que 

se unir a cada dois municípios para sair a patrola, e a cada tempo ela ficar em um dos municípios, 

pois são poucas pra distribuir. 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 Erico Rosado.  

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade. Sobre a LOA, diz que preocupa a escassez 

de dinheiro, mal gasto e mal intencionado durante a campanha, pois tanto é verdade que foram 

demitidos vários funcionários, dentre eles coordenadores importantes que irão fazer falta esses dois 

meses, e que se tivessem ganhado a eleição iria passar despercebido e diriam que tudo está ótimo. 

Pessoas lhe ligaram para saber sobre as casas populares, prometidos no rádio, que iriam começar 

após a eleição. Acha que os vereadores tem que fiscalizar. Recebeu denúncia e se preocupou, pois 

pessoas viram a prefeitura com as portas e o pátio aberto às onze horas da noite. Acha que o órgão 

público tem que ser levado mais a sério. Diz que está faltando remédio, há meses, no posto de saúde, 

inclusive para hipertensos e diabéticos. Diz que chegou a situação crítica de perder o PSF, em torno 

de cento e dez mil reais para toda a equipe, que a nova administração terá que fazer todo o processo, 
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ir atrás de médico e montar a equipe. Diz que o total da folha em quase sessenta por cento, agora 

aparece, e sempre disse que esses números antes apresentados não era a realidade.  Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido): O vereador não se fez 

presente na sessão. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, demais presentes. Diz que dia 18 foi o dia do Conselheiro Tutelar, e parabeniza 

a Simone, Carine, Adriana, Robson e Marilza. Diz que ligou para o deputado e lhe informaram que 

não perdia a verba segunda-feira, só que tem que se adequar o quanto antes, segundo Larissa, 

assessora do deputado Afonso Hann. Diz que ela lhe disse que estava mandando pelo Jaques as 

adequações para não perder, e que o Juliano consultou o sistema e não tem nada e emenda do 

Afonso Hann, só indicada, talvez por que falta o projeto. Sobre a patrola falou com o Juliano e tinha 

cadastrado só a retro, pois quem chega primeiro leva. Associa ao colega Jairo na moção de pesar a 

família de Elin Cardinal, mais um amigo que Capão do Cipó perdeu. Sobre a folha de pagamento 

estar em cinquenta e nove por cento, é muito alta para um município pequeno. Diz que ano que vem 

verão como vai ficar. Diz que sobre as casas é um problema, pois as da câmara foram construídas 

ilegais, nenhuma tem terreno legalizado. Diz que todas terão incômodos e os contadores estão 

correndo contra o tempo. Diz que a empresa que fez as casas não pode participar de licitações, pois 

perdeu uma obra de um ginásio em Julio de Castilhos. Diz que algumas casas foram feitas na área 

maior e a Caixa não aceita.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

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

agradecer a Deus pela belíssima chuva, pois apesar de vim pouca saciou a estiagem que assola a 

bacia leiteira. Lamenta a falta de maquinas para a patrulha agrícola, pois é triste ter que esperar em 

torno de quarenta dias. Torce que isso não venha mais a acontecer. Diz que fizeram repasses de 

recursos da câmara e não acredita que haja privilegiados. Diz que todos são privilegiados, que não 

tem de A ou B, nem por ser eleitor de fulano ou beltrano, tem que trabalhar para todos. Pede que ano 

que vem tenha quem defenda os produtores com unhas e dentes. Sobre as casas populares diz que 

soube de vereador que está tentando denunciar para que não saiam. Ficou chateado, tentou buscar 

saber quem, porém não conseguiu. Não acredita que as casas tenham sido construídas em área sem 

documentação. Diz que isso é lamentável. Diz que o futuro prefeito tem que pensar em quem por de 

secretário, pois depois irão bater na Tribuna. Diz que o futuro prefeito terá oposição. Diz que tem 

pessoas sem conhecimento, que assumem cargos públicos que nem competência pra lidar com 

encerra de porco tem. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

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

associa a moção de pesar a família de Elin Cardinal, um amigo que perdeu. Sobre as casas é 

complicado e os contadores estão tentando arrumar, pois os terrenos não são legalizados. Agradece 

pela chuva, muito boa para a agricultura. Agradece ao Paulinho Nascimento que cedeu a propriedade, 

onde teve mais de quarenta laçadores, e saiu trinta e um na seletiva que irá representar o município 

na 10ª região, os quais já irão representar em Santiago na sexta-feira que vem. Sobre a abertura de 

crédito de cem mil pra saúde, agricultura e educação, diz ser muito importante. Pede patrolamento da 
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estrada do Carovi, pois o transporte Tamiosso não desce até a divisa de Tupantuba. Que seja feito o 

mais rápido possível. Pede patrolamento da sede do município até o seu Ibanez, que está péssimo. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO 

(PMDB): 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. Ouviu os colegas falar e agradecer a Deus pela chuva que mandou e cabe aos agricultores 

fazer sua parte, uma boa plantação e trabalhar a terra de maneira correta, e assim é a prefeitura, que 

não adianta a comunidade gerar impostos e fazer sua parte, se a não tem um bom gestor para saber 

usar os recursos. Diz que os colegas lançaram críticas aos contadores, os quais defende, pois são 

concursados e não representam a administração e, sim, a parte técnica, pois a parte política, os 

secretários, prefeito e vice que destinam as verbas, esses não vieram. Diz que não tinha um gestor a 

não ser os colegas contadores. Quando ouviu que a folha está em quarenta e nove por cento, ficou 

triste, pois criticaram seu Serafim que deixou a folha em trinta e oito por cento. Quer saber agora 

como fica. Vê tanto a situação quanto a posição lançarem críticas aos projetos do governo Froner, e 

vê que ele e seu secretariado são culpados, pois quem é o responsável e quem indica os cargos, se 

não o prefeito? Diz que uma das principais falhas foi a enrolação em muitos pontos. Diz que o prefeito 

falar que não vai cobrar asfalto é mentira, pois independente de partido, o prefeito que entrar ia ter 

que cobrar. Essa é a realidade. Sobre as obras a prefeitura terá ano que vem só cinco por cento da 

arrecadação para investimento, o resto é vinculado. Convida os colegas para pesarem no município 

de maneira correta e pede aos cipoenses que rezem e peçam que o futuro gestor tenha luz para fazer 

um governo para os cipoenses e não para um grupo, como foi o do governo Froner. Diz que o Froner 

é uma excelente pessoa, mas como gestor público não foi o que imaginava. Diz que vai ficar gente 

descontente com o futuro gestor, mas é normal. Vê a prefeitura nesses quatro anos como um local de 

aventura para ser chefe e ganhar salário. Diz que em outros anos isso acontecia e não tapa o sol com 

a peneira, porém tem que se olhar pra frente e pensar em construir um município para todos  e parar 

de olhar para os pés, o que foi uma grande falha da atual gestão. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala que passado as 

eleições a comunidade  fica sabendo que não vai sair as casas, porque está tudo ilegal, só agora a 

comunidade soube disso e pergunta porque a comunidade não ficou sabendo disso antes das 

eleições e o que estão fazendo o pessoal da COMAHB, assistência social e órgãos responsáveis pela 

coordenação dessas obras no município ou estão lá só para receber o salário? Diz ao colega Alacir 

que na semana anterior este citou que ele reclamava da poeira por causa de seu filho, e que seu filho 

Darlon ficou triste por isso  e o pediu que perguntasse porque a rua Juvenal Garcia ficou por último 

para receber asfaltamento, enquanto que foi feito asfalto em rua que não tem nem casas, e, inclusive,  

teria dinheiro também para asfaltar o Entres Rios, como o atual prefeito prometeu antes das eleições, 

e conclui dizendo ao colega Antonio que não tem nada contra aquela comunidade. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 1º secretário.   

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Diz que é um dos que vai 
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fiscalizar e quer todas as semanas a relação dos nomes das pessoas que foram beneficiadas pela 

patrulha agrícola, através do recurso repassado pela câmara , e diz que há pessoa com quinhentas 

hectares de terra sendo beneficiado. Fala ao vereador Antonio, que a pessoa que disse que vereador 

tinha denunciado as casas é porque não tem vergonha na cara porque as casas vão sair e que quem 

quis dizer que ele denunciou não sabe o que está dizendo, pois as casas vão sair sim pois vai ser 

pela CHRENOR. Agradece e devolve a palavra a mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos 

da Mesa.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB: Sobre casas disse que isso 

é um absurdo e que o prefeito fez o que pode para se reeleger e que acha que nunca mais ele vai ser 

eleito, nem para vereador, e que agora ele culpa o secretariado, sendo que ele é que não soube ser o 

chefe e vivia se submetendo aos funcionários, a ponto de um de seus secretários chegar a dizer que 

ele podia sair da prefeitura, mas que enquanto ele saísse pela porta da frente o prefeito sairia pela 

dos fundos, e que isso é uma vergonha, pois o prefeito é uma autoridade e que só fez bagunça no 

município. Sobre o funcionário Henrique que o prefeito chamou no concurso, disse que vão contestar 

e que não há necessidade de mais operários porque já tem dezessete operários se pechando lá e 

desviando função por não ter o que fazer  e que fiscalizar esse caso, e disse que não vai tapar sol 

com a peneira para ninguém, pois não foram nem prefeito nem secretário que a colocaram aqui.  

Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP:  Sobre o que falou 

no asfalto diz que naquela rua ficou por último porque era um aditivo do governo do estado e só 

quando foi feito como eles queriam é que eles liberaram e que na porque então não foi feito asfalto na 

época do prefeito Serafim que gastou só 38% na folha de pagamento, enquanto que o Osvaldo gastou 

49% e conseguiu fazer o asfaltamento e que isso foi um milagre. Diz que os próximos quatro anos 

será um vereador como os da oposição estão sendo agora.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP:  Diz ao colega Jaques que não mencionou o 

nome dele em momento algum quando falavam em casa popular e que se ele se acusou é problema 

dele. Diz que  o ano que vem quer ouvir atentamente a vereadora Regina que diz que vai cobrar, diz 

que quer ver se ela vai dar pau no seu governo. Fala que essa administração está passando e que se 

deve respeitar o atual governo e que um homem dos fundos de grota administrar uma prefeitura não 

foi tão mal assim e  diz que não é só o governo Froner que administrou mal e que isso acontece 

também a nível estadual e federal, nas grandes administrações. Agradece e devolve a palavra a 

mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB:  Fala que discorda 

com o colega Antonio , e que mesmo alguém sendo de um fundo de grota poderia ser um grande 

gestor e cita o próprio vereador Antonio que é lá do Entre Rios e sem estudo, foi um grande 

vereador.Diz ao vereador Alacir que discorda quando ele disse que o prefeito Serafim não fez nada , e 

diz para ele ver quando começou pela prefeitura, pelo posto de saúde, ginásio de esporte, 

calçamento, maquinários. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT, 

Líder de Governo PP: o vereador não se fez presente na sessão . Após o senhor Presidente 

convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta:  

OF. 061/2012, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 052/2012. PROJETO DE LEI 
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052/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal nº 068/2002 e dá 

outras providências”. OF. 060/2012, do gabinete do prefeito, enviando Projeto de Lei 053/2012. 

PROJETO DE LEI 053/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”. OF. 062/2012, do gabinete do 

prefeito, enviando Projetos de Lei 054/2012 e 055/2012. PROJETO DE LEI 054/2012, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no 

orçamento do exercício de 2012”. PROJETO DE LEI 055/2012, do Poder Executivo, que “Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Capão do Cipó para o exercício financeiro de 2013”. 

OFÍCIO DO LIONS CLUBE SANTIAGO CENTRO, solicitando empréstimo da câmara para 

reunião de apresentação do Lions Clube Internacional, às 20:30 horas do dia 29 de novembro 

de 2012. 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 ao 

Projeto de Lei 053/2012, do Poder Executivo, para ir 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 053/2012, 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 convida a todos para a próxima Sessão que será dia 27/11/2012,  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, 20 de novembro de 2012. 

 

 

 


