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ATA N° 43/ 2012 (Ordinária) 

Aos 27(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 42/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 20/11/2012, 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.  VEREADOR 

JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com sete minutos, pois a vereadora Regina 

Weidmann lhe cedeu dois minutos de seu tempo regimental. Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9. Se associa no pesar aos familiares de 

Orestes de Almeida, falecido dia 22, sogro do Leandro. Parabeniza os diretores eleitos e reeleitos. Lá 

na Macedo Beltrão a Rita e a Marilene eleitas, e reeleitas a Ângela, no Chico Mendes e a Silvane no 

Roseli Correa, que tenham uma bela gestão. Fica intrigado que no Carovi um professor se posicionou 

contra a colega, sendo que ela o ajudou e quando precisou de apoio, não teve. Diz que isso 

aconteceu por ele não poder ter inscrito sua chapa. Fala que tipo de líder é esse que tenta prejudicar 

a colega, mas a comunidade soube escolher e entender e colocou a Rita para fazer um belo trabalho. 

Diz que os pais pedem a Rita, se possível, com os recursos que o CPM dispõe faça um refeitório para 

os alunos fazerem as refeições, pois não adianta ampliar a churrasqueira, que só é usada uma vez ao 

ano. Sobre as cestas básicas, diz que antes das eleições nem pediam e chegavam, e agora não tem. 

Diz que seu Hemitério, do Carovi, e a esposa necessitam de auxílio do poder público, pois passam 

por problemas de saúde. Sobre a iluminação, diz que estão colocando em algumas localidades, e 

onde precisa só a lâmpada, não colocaram. Sobre a patrulha agrícola o pessoal cobra que foi 

destinado recursos dessa Casa e não vão plantar pastagem. Cita a dona Magnólia que só prometem 

e não vão. Diz que ela precisa de uma consulta para sua filha Eduarda, desde o mês passado, e não 

arrumam. Pede desculpa se ofende o Leandro, que se faz presente, mas disseram na saúde que é 

pra ela procurar o Meneghini. Acha que as pessoas devem ser tratadas com carinho, na vitória e na 

derrota. Diz que os pais lhe pediram, e viu a indicação do colega Diego sobre decoração da praça, 

que tenha o Papai Noel. Fala que o poço negro da Secretaria de Agricultura, há tempos prolifera 

mosquitos, principalmente nessa região, e não é solucionado, sendo que é só abrir a fossa e colocar 

pedra e tampar. Diz que ainda falta mais de mês pra acaba essa gestão, dá tempo de fazer. Seu João 

Manoel Correia lhe ligou para falar sobre a reunião das quarenta casas, que agora são vinte e uma, 

pois quer saber o motivo que ficou de fora, sendo que paga aluguel e tem três filhos e necessita. 

Estado do Rio Grande do Sul 
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Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-

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

colegas, comunidade, demais presentes. Sobre as casas, diz que cobrou na Casa, e o senhor Álvaro 

Chagas era presidente e negou o nome dos inscritos, os quais hoje leram lá e o prefeito teve a 

capacidade de dizer que não passou para a câmara, só que o lugar de alguns está reservado. Diz que 

lá foi dito que o conselho que escolheu, o que diz ser mentira. Diz que tem pessoas que são mais 

merecedoras e não vão ganhar, sendo que até os vereadores podiam ajudar. Parabeniza as diretoras 

da Escola Macedo Beltrão, Rita e Marilene, e diz que no sábado fez campanha o dia inteiro, no 

assentamento. Parabeniza a Ângela, do Chico Mendes e a Silvane do Roseli Correa, que ficaram 

automaticamente.  Diz ao amigo Rodolfo que, queira ou não queira, será mandado por duas mulheres. 

Diz que quando a pessoa se acha muito, acontece isso, e as mulheres tão mandando no mundo e ele 

terá que obedecer.  Pede moção de pesar aos familiares do seu Orestes Antunes de Almeida, falecido 

na quinta-feira, morador do Nova Esperança, há doze anos. Quer saber sobre as peças dos ônibus, 

pois fez ofício pedindo informação, e o secretário lhe respondeu que não tinha a placa dos ônibus e 

não podia responder. Fez novo ofício e quer ver quando vão responder. Diz que foi botado peça que 

nunca foi trocada e, hoje, simplesmente foi nomeado na secretaria de obras o secretário Henrique. Diz 

que em primeiro lugar não tinha que nomear, pois primeiro tinha que fazer sindicância pra apurar os 

fatos. Diz que o prefeito sabe onde vai estoura e ele assinou. Diz que se estourar o prefeito paga do 

bolso. Fala que isso é falsificação de nota, pois foi pago e não foi feito o serviço. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. REGINA APARECIDA 

ARAUJO WEIDMANN (PMDB): A vereadora fica com três  minutos, pois cedeu dois minutos de 

seu tempo regimental ao vereador Jairo Charão.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade. Parabeniza as diretoras reeleitas, Silvane no Roseli Correa e Ângela no Chico Mendes, 

e em especial a Rita e a Marilene, do Carovi, que se esforçou e foi bem votada, pois tiveram oitenta e 

dois por cento de aprovação. Deseja um bom trabalho e que a partir do ano que vem a escola mude. 

Sobre as cestas básicas as pessoas se queixam, pois estavam ganhando e sem mais nem menos 

pararam de mandar e mandaram procurar em janeiro. Diz que falta responsabilidade com o dinheiro 

público e ele é prefeito até 1º de janeiro de 2013. Acha que se tivesse sido reeleito, o prefeito teria 

dado um nó em tudo. Sobre o evento do Natal, não se vê nada, e o Outubro Rosa, passou em 

brancas nuvens, sendo que ano passado até quitutes teve. Diz que, agora, nada mais é levado a 

sério. Diz que jamais aconteceu isso em fim de mandato. Diz que é uma falta de respeito com o povo 

que trabalha e paga seus impostos. Diz que ele não será mais prefeito, mas ainda é, e recebe salário 

até dezembro e tem que fazer jus. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO 

SEIFERT (Sem Partido): O vereador não fez uso de seu tempo regimental.  VEREADOR ALACIR 

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

Participou de reunião, hoje, com os colegas Jaques e Diego, pra assinarem os contratos das vinte 

uma casas, e ficou contente pois alguém ganhou casa. Diz que as outras dezenove, segundo o 

responsável da CREHNOR, sairá em breve. Diz que as obras, provavelmente, serão iniciadas ano 
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que vem. Diz que alguns tem terreno e outros a prefeitura vai repassar. Sobre a patrulha agrícola, 

falou com o secretário Leomar e ele disse que falta terminar o Carovi e os Palharini, e montar um 

trator, que fica com seis. Parabeniza a professora Rita, do Carovi, e a Silvane do Santa Rita e a 

Ângela da Sepé, eleitas novas diretoras. Diz que a eleição no Julio Biasi é semana que vem, e irão 

assumir depois do dia quinze de janeiro, segundo projeto que vai passar na Casa, para programarem 

o ano letivo. Sobre os ônibus falou com o prefeito e tem que abrir sindicância estoure em quem 

estourar, pois alguém fez o pedido e tem que assumir. Diz que é dinheiro público e é de acordo de 

averiguar, pois não tá pra tapa o sol com a peneira e sim pra zelar pelo dinheiro público. Diz que a 

chuva foi boa, pois estão terminando a planta. Torce por um bom ano aos produtores que vem a 

tempos sofrendo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

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

saber que ainda existem pequenos produtores sem plantar as pastagens. Diz que vê a necessidade 

das pessoas e não tem pastagem pra dar avanço na bacia leiteira, e que entra e sai secretário e nada 

é resolvido. Queira Deus que ano que vem seja um novo tempo e os pequenos produtores tenham 

sua pastagem plantada na época certa, pois  conhece a realidade do pequeno. Diz que é lamentável 

ter que vir falar isso. Parabeniza as diretoras reeleitas, em especial a Rita e Marilene, e diz que a 

Marilene Botega esteve dia dezessete prestigiando o baile e mostrando o carinho grande com a 

comunidade do Entre Rios. Não concorda com o prefeito Froner que perdeu a eleição e deixou o 

município as traças.  Acha que tem que erguer a cabeça e trabalhar, pois o tempo é curto e daqui a 

três anos estão trilhando as estradas do Capão do Cipó. Diz que tem que cumprir as obrigações com 

a comunidade e tentar ouvir a comunidade e não se esconder do povo. Tem que se ter na cabeça que 

se perde e se ganha. Diz que será sempre vereador, porém não remunerado. Agradece ao vereador 

Erico Rosado que terça o elogiou por ser um grande vereador, o qual diz que o colega também é, pois 

marcou na Casa por oito anos. Pede continuação no patrolamento no Entre Rios, pois foi só até a 

esquina e parou. Pede a secretaria de Obras uma ou duas cargas de pedra, e uma retro pra abrir uma 

fossa pra dona Terezinha, no Entre Rios. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR DIEGO 

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

presentes. Associa a moção de pesar aos familiares do seu Orestes. Sobre as casas, esteve presente 

com o presidente Jaques e o colega Alacir, onde foi assinado os vinte e um contratos, primeira etapa, 

e semana que vem mais dezenove. Recebeu ligação de pessoas se queixando que pessoas que não 

merecem ganharam casa, o que esclarece que vereador nenhum sabia quem iria ganhar casa, pois 

foram de gaiato na reunião e quem ganhou foi merecido. Parabeniza a Zaida que fez o projeto junto 

com o Henrique e o prefeito. Diz que a Caixa Federal que escolheu as pessoas. Diz que o 

responsável da CREHNOR falou que o melhor projeto foi daqui. Parabeniza a professora Rita, do 

Carovi, e diz que buscou fazer o que pode, só que não pode ajudar no dia, por motivos particulares, 

mas que ela conte consigo. Diz que não interessa o diretor, sempre ajudou e vai continuar. 

Parabeniza a Ângela, da Sepé e a Silvane, do Santa Rita. Diz que quinta-feira será eleição no Julio 

Biasi, e deseja sucesso ao Rafael e a Jacira. Pede patrolamento na estrada do Passo do Tibúrcio. 



0247 

 

Agradece ao secretário o patrolamento do Carovi a Tupantuba. Diz que não fim de governo não se 

pode baixar a cabeça só por que perderam a eleição, e quem decide é o povo. Agradece o bebedouro 

feito para o seu Hipólito Rosado. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO 

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

comunidade, demais presentes. Diz que qualquer pessoa que chega em uma cidade, a primeira 

avaliação é para a entidade social a qual trabalha e vive. Dizendo isso questiona sobre o nosso clube, 

o qual saiu até no Expresso uma matéria sobre o Clube Aliança. Nota distanciamento da comunidade 

com relação ao clube, o qual foi fundado em 23/05/1970. Hoje se não é o CTG não se tem local para 

eventos. Diz que uma entidade é o retrato da sociedade. Pede a participação, seja da diretoria, de 

doações, pois o clube tem mais de quarenta anos, tem uma história e deve manter os eventos. Diz 

que foi uma das primeiras edificações do município. Diz que tem duas sindicâncias para serem 

instaladas com relação aos ônibus, e a administração tomou ciência, só não sabem como proceder. 

Diz que seu parecer é que se não foi feito o serviço, que seja devolvido o dinheiro. É só admitir que foi 

pago erroneamente e acaba a história. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 

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

presentes. Agradece ao Marlon, primeira vez que vem à câmara, para ver de perto os trabalhos. 

Agradece a presença da dona Marilene, vereadora eleita. Deseja sucesso as novas diretoras, e 

sempre disse que nada é eterno e a renovação é boa e sempre entra alguém com algo bom a se 

fazer. Diz que não é por que falta um mês para acabar esse governo que não se tem mais respeito 

com os munícipes, tem que ter até o último dia, pois o povo paga para isso. Diz que não deixem a 

desejar pra poder bater no peito, pois o povo que julga. Sobre as casas, se é que estão sendo 

escolhidos lá em cima, estão cometendo injustiça, pois tem morador que não foi contemplado e 

merece mais que muitos que foram. Quer sabe se estão sendo justos, seja quem for que escolhe. 

Seja o governo federal, estadual ou municipal, alguém é culpado, inclusive não mandaram para essa 

Casa a relação dos contemplados, sendo um descaso com o legislativo. Diz que é uma 

irresponsabilidade do governo não repassar essas informações, sendo que têm o direito de saber. A 

respeito da emenda parlamentar que está pra vim, diz que tem mais gente querendo ser o pai da 

criança, pois teve gente lá no governo, que disse que não sabia que era o vereador Ibanez que havia 

pedido emenda ao deputado Afonso. Diz que essa pessoa tem dez minutos na Tribuna para mostrar o 

ofício que recebeu e não ande acoando por aí, porém diz que essa pessoa não vem, pois não tem 

moral.  Diz que se essa pessoa tem algum motivo de não querer a emenda, que não mande a 

retificação. Diz que os moradores do Rincão dos Palharini estão reclamando que está morrendo 

cinamomo, parreira e tomate, sendo que tem o Meio Ambiente para fiscalizar o que está acontecendo. 

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: Fala  sobre 

o trabalho  do patrulha agrícola  que continua na mesma história e que essa semana foi emprestada a 

grade e que hoje vinha a grade arrastando pelo asfalto. Sobre as casas diz que pessoas falavam que 

não seriam feitas porque o vereador Jaques não deixa. Diz que vão sair as quarenta casas e que o 
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‘Bolo’ falou na reunião dizendo que a câmara poderia dar uma contrapartida e que o prefeito disse na 

rádio que a câmara daria a contrapartida de mil reais por casa, e que isso é mentira. Agradece e 

devolve a palavra a mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa.  VEREADORA  

REGINA WEIDMANN, Líder Partidária PMDB: Faz reclamação a respeito do transporte escolar e diz 

que é uma irresponsabilidade imensa, que  só no dia de hoje estragaram  quatro transportes e que 

não estão sendo feito como deveriam e diz que as mães dos alunos só não foram tirar satisfações por 

medo de parar tudo de vez e que a pedido das mães não vai citar nomes, pois elas temem que sejam 

tomadas medidas  drásticas. Sobre as casas fala que recebeu ligações em que as pessoas lhe 

disseram que vão procurar a promotoria para saber porque não foram contempladas, sendo que não 

tem casa e houve  contemplados que possuem casa própria.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP:   Fala que ficou sabendo hoje quem foram os inscritos e 

que há cinquenta e três  inscritos e que quarenta serão os sorteados, e diz que não é a prefeitura que 

avalia os contemplados e sim o Ministério das Cidades que avalia e passa para o setor financeiro.  

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  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: Parabeniza as diretoras eleitas  Rita, Ângela e Silvane. Comenta sobre os critérios para receber 

estas casas e diz que tem certeza que o secretário Henrique  que elaborou o projeto e a Zaida não 

fariam sujeira lá dentro, e diz que isso sempre acontece que uns ganham, outros não e os que não 

ganham sempre ficam descontentes.Defende o Henrique e a Zaida pelo bom trabalho que fizeram. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Pede ao secretário de obras que seja aberto desaguador na propriedade do senhor Leone, no 

Carovi. Fala sobre o pedido de informação sobre as horas extras dos motoristas, que alguns estão 

recebendo parado e outros que trabalham não recebem. Diz que gostaria de receber do colega Alacir 

a gravação que ele diz ter dos futuros governantes do município em que o colega diz que eles teriam 

prometido médico 24 horas e diz que já estão cobrando coisas antes mesmo deles assumirem e que 

deveriam mesmo era cumprir o que prometeram, como ampliação do posto de saúde com quartos 

leitos, com primeiros-socorros e um médico permanente 24 horas, ampliação do posto do Carovi com 

enfermeira e ambulância, manter o PSF, melhorar a recepção aos munícipes, ir em busca de 

ambulância comunitária, manter farmácia com estoque suficiente de medicamentos e ainda há uma 

lista enorme de coisas que não foram feitas. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  Após o senhor 

Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria 

em pauta:  OF. 10/2012, da Secretaria da Fazenda, em resposta ao Oficio 093/2012, do Poder 

Legislativo. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 007/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 042/2012, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal.  CONVITE, do Sindicato 

Rural, para almoço de confraternização e encerramento do ano, a realizar-se às 12 horas do dia 12 de 

dezembro de 2012, no Parque de Exposições Sylvio Ferreira Aquino. CONVITE, da Comissão de 

Assuntos Municipais, para reunião às 10 horas do dia 07 de dezembro de 2012, no Clube União de 
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Jaguari, para tratar problemas de telefonia móvel e banda larga ou a inexistência dos mesmos em 

nosso Município e demais municípios da região. MOÇÃO 019/2012, dos vereadores aos familiares de 

Elin Pereira Cardinal.  MOÇÃO 020/2012, dos vereadores aos familiares de Orestes Antunes de 

Almeida. OF. 63/2012, da Secretaria de Administração, enviando Lei 619/2012. 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 aos Projetos de Lei 052/2012 

e 054/2012, do Poder Executivo, 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 LEI 052/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei 

Municipal nº 068/2002 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 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”, aprovado por unanimidade. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO 007/2012, do vereador Jairo Charão ao prefeito municipal, vereador Erico Rosado a 

favor, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Sergio Seifert contra, vereador Ibanez Garcia a 

favor, vereador Diego Nascimento contra, vereador Antonio Jardim contra, vereador Alacir Dessoe 

contra, vereador Jairo Charão a favor, portanto o pedido de informação ficou empatado, sendo 

desempatado pelo senhor presidente que votou a favor, ficando aprovado por 05 (cinco) votos a favor 

e 04 (quatro) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será 

dia 04/12/2012,  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, 27 de novembro de 2012. 

 

 

 

 


