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ATA N° 45/ 2012 (Ordinária) 

Aos 11 (onze) 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 44/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 04/12/2012, 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 Antonio Jardim  não se fez presente na sessão.  REGINA APARECIDA ARAUJO 

WEIDMANN (PMDB): Não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): Não fez uso de seu tempo regimental. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que semana passada não 

compareceu, pois esteve hospitalizado. Sobre a audiência pública para o orçamento de 2013, os 

contadores expuseram valores e ficou bem abaixo dos quatorze milhões. Diz que ficou doze milhões e 

quinhentos e cinquenta, sendo que em 2011 foi em torno de onze milhões e setecentos, o que mostra 

que a arrecadação está subindo. Fica contente, pois vê que as coisas estão se ajeitando e no final do 

ano devem ser programadas as demais. Fala que dia dezenove tem a diplomação dos eleitos e 

reeleitos. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): O 

vereador não se fez presente na sessão. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP):  

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes.Comenta sobre a 

audiência na câmara para o orçamento de 2013, e que não é os quatorze milhões que comentavam, 

mas subiu setecentos mil de 2012. Diz que a cada ano a arrecadação sobe. É bom para o povo, é 

dinheiro bem vindo. Foi um avanço grande no orçamento apesar da safra não ter sido boa. Hoje 

participou, de manhã, da assinatura de mais oito contratos do Minha Casa Minha Vida, onde os 

beneficiados foram: Aldori de Lara, Elizangela Dias da Costa, Flavia Pomper de Freitas, Jocastra 

Becker Pereira, Marina da Silva Brites, Nilce Borges da Rosa Correa, Rosangela Maria do Amaral 

Brum e Sandra Regina Miranda Machado. Ficou faltando onze para os próximos dias. Diz que o 

senhor da CREHNOR disse que é assim mesmo, feito por etapas, como nos outros municípios. 

Protocolou pedidos para a Secretaria de Obras de troca de lâmpada em frente a casa do Sabela, uma 

fossa para a dona Márcia Garcia e cinco cargas de pedra da propriedade do seu Eberon Nascimento 

até a sucessão do finado Laudelino. Diz que o Conselho Tutelar ganhou dois computadores novos 

através do CONDICA.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO BELCHIOR 

CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 
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presentes. Ouviu os colegas falando sobre arrecadação que não está sendo como o esperado, e 

inclusive foi falado pelos contadores, antes, que a tendência era um alto crescimento, o que não está 

acontecendo. Diz que em 2014 vai entrar a arrecadação da safra de 2012, que foi pouco, ou seja, vai 

diminuir mais o orçamento. Acha que a arrecadação vai crescer, só que devagar e o desperdício 

aumenta mais, pois estão gastando mais do que arrecadando. Diz que o meio para se conseguir mais 

arrecadação é equipar melhor o setor de ICMS, que é onde passam todos os recursos. Se atreve a 

dizer que perdem por ano vinte por cento de impostos, com blocos que não são daqui ou que chegam 

atrasados para a revisão. Diz que tem lavouras aqui que os donos guiam para fora, pois é mais fácil 

que fazer outro bloco. Diz que tem pastagens de inverno que oitenta por cento é guiada para fora, só 

usam as terras. Diz que as notas fiscais, infelizmente, as pessoas daqui não têm o costume de pedir. 

Diz que temos a Nota Fiscal Premiada, e até dia 22 de dezembro concorre a computador, cortador de 

grama e aparelho celular a cada quinhentos reais de nota de produtor ganha uma cautela, e a cada 

cinquenta reais em notas fiscais de lojas e mercados ganha uma cautela. Fala que as escolas estão 

concorrendo a um notebook. Diz que é uma importante iniciativa e as pessoas não se atentam. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Ouviu atentamente as 

palavras do colega Érico e concorda que algo tem que ser feito e pensado no futuro do município. Diz 

que na audiência pública o que mais preocupou é o gasto com folha de pagamento, que está em torno 

de quarenta e nove por cento, o que é muito para um município recém no quarto mandato. Diz que 

tem que haver um corte grande para se ter investimento, ou se pensar em mais arrecadação para 

gerar mais ICMS. Sonhava com o orçamento de quatorze milhões e, hoje, está em doze milhões e 

quinhentos e cinquenta. Diz que se tem um ditado que primeiro tem que se arrecadar para depois 

gastar, ao menos se tem noção do que investir. Fez pedidos de estrada, pois nos Palharini lhe 

pediram, e passa o pedido ao colega Jaques, que será o futuro secretário, e que nem pede mais para 

esse governo, que está virado em barroca lá. Diz que é uma vergonha, e que se o secretário não 

acredita, que passe lá e veja se está faltando com a verdade. Diz que já perdeu a esperança com 

esse prefeito, e pede ao Meneghini. Pede que os pavilhões da feira sejam transformados em um horto 

municipal para vender os produtos dos pequenos produtores, a exemplo da Dislaine, esposa do Mário 

nos Palharini, que é grande a produção e vende de porta em porta. Dá ideia de que se faça a cada 

trinta dias a feira e não fica dois anos parado. Tem que ter ideias que ajudem o pequeno produtor, e 

quem levar, em janeiro, essa reivindicação ao Meneghini e Anselmo. Agradece e devolve a palavra à 

Mesa.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes e ouvintes da 87.9.  Fala sobre o programa Colocando o Pingo no I, 

de sábado, o qual participou, e agradece ao pessoal que escutou e diz que é um orgulho termos a 

rádio, da luta que foi para conseguir. Fica alegre em sabe que a comunidade gostou das verdade que 

disse. Sobre as cestas básicas, reivindica, pois as pessoas pedem para os vereadores, a exemplo do 

Edemar Alves Pena, que é diarista e precisa, e que antes da eleição levavam e agora não, e está 

chegando o Natal, tem que se pensar nessas pessoas. Pede a Secretaria de Assistência Social que 
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visita o senhor Guimarães Domingues Vieira, nos Palmeiros, pois passa dificuldades, mora só e tem 

problemas de saúde e corre risco de vida, pois ele sai junta lixo e traz para dentro de casa. Diz que 

deve ser feita limpeza de quatro em quatro meses, para ter mais higiene, não que ele seja relaxado, 

mas tem problema mental e sai juntar lixo e é um detalhe e incendeia a casa. Diz que minutos antes 

de vir pra câmara um ex-colega estagiário o procurou, pois ainda não receberam, foram demitidos e 

até agora nada a mais de mês, por incompetência de outro colega que não manda os documentos pra 

3e. Diz que os estagiários ganham pouco e precisam para custear a faculdade. Pede que se verifique 

amanhã e pague. Diz que iluminação é dever do vereador, sim, pois a comunidade pede. Pede 

reparos na lâmpada em frente a casa do seu Zezinho, em frente ao posto de saúde, assim como refaz 

os pedidos do colega Diego. Agradece e devolve a palavra a mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa.  O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): O vereador fica com sete minutos, pois fez uso de 

seu tempo de líder juntamente com os cinco minutos regimentais. Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Sobre a audiência pública da LOA, hoje, a maior 

preocupação que tem, a qual falou o ano todo como vereador, é a folha de pagamento que não era 

divulgado o número correto, pois está em 49,72%, isso que não entra vale-alimentação, meia diária e 

estagiários, que dá em torno de nove por cento, ficando em quase cinquenta e nove por cento a folha. 

Com isso não sobra dinheiro para fazer as coisas. Diz que seis por cento é para a câmara, vinte e 

cinco para a educação e quinze para a saúde, se não vim recursos de fora é difícil. Diz que a patrulha 

agrícola é uma piada, pois os vereadores passaram dinheiro e o prefeito está enrolando e disse que 

não sabe se vai comprar a ensiladeira e o reboque. Diz que ele que gaste o da prefeitura, pois o daqui 

ficou para isso. Diz que tem pessoas que faz três meses que pagaram trator e o Leo não fez. Diz que 

o Valdirzinho, do Nova Esperança, não conseguiu plantar o milho, e o Jairo do Canto não conseguiu 

plantar a pastagem. Diz que ontem quiseram lhe dar os papeis pra trazer, mas tava previsão de 

chuva,e  não pegou, mas manhã vem atrás do Leo pra sabe por que não vai. Diz que o Toledo ligou, 

secretário do Marcon, avisando que saiu os cem mil reais para as associações dos assentamentos, e 

que vai ser distribuído para trinta municípios, através do Marcon e do Bohn Gass, e já foi empenhado 

direto para as associações para compra de tratores. Diz que as casas é uma piada e que o Executivo 

não está nem aí pra câmara, pois ninguém sabia desses novos contratos. Não sabe se é a assistente 

social, o prefeito ou o Bolo da CREHNOR que se acham, que não passam as informações. Diz que 

pediu e negaram, mas tem pessoas que vão se danar, pois tinha pessoas inscritas que ficaram de 

fora. Não acredita que o Ministério das Cidades ia sortear uns que precisam menos e deixar os que 

precisam mais. Diz que é carta marcada e não digam que não. Diz que os vereadores sabem na 

comunidade quem mais tem direito. Fica triste com o Executivo, pois não pensa que pisa nos 

vereadores. Diz que não custa nada o Executivo pintar o meio-fio da Avenida para o Natal, mas até o 

término do calçamento, pois o cal é barato e tem funcionários ali que podem fazer. Que seja um Natal 

diferente, pois na praça não enfeitaram nada e as crianças nem uma bala irão ganhar. Diz que foi 

falado que dia vinte e um fecha as portas da prefeitura, só por que o prefeito perdeu a eleição. Quer 
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saber se não ficou nada para agradar as crianças. Diz que ficou muito triste ontem, pois foi nas Obras 

ver o maquinário e tem três caminhões Cargo estragados, uma patrola parada, só uma retro 

funcionando, as Kombi erguidas, os tratores abertos, peças para todos os lados e se não acreditar 

que cruzem e olhem. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os 

trabalhos da Mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Não fez uso de seu tempo regimental.    

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Não se fez presente na sessão. VEREADOR 

ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Ressalta a questão dos maquinários para 

o próximo ano, dizendo que vamos entrar o ano de 2013 com saldo negativo, a maioria está 

estragado, micro ônibus chegou no guincho estragado, há três ou quatro carros parados, o rolo 

pequeno não se sabe onde está, a lâmina pequena também não se sabe onde está. Diz que é 

interessante observar como os novos gestores vão pegar as coisas e desejar uma boa sorte a eles. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Sobre blocos diz ao 

colega Erico, que propõe ao senhor Meneghini na próxima administração seja colocado um grupo de 

pessoas para fiscalizar, se colocassem três pessoas para trabalhar seriam pagos pelo próprio serviço 

que traz muito retorno. Diz que se já houvesse isso  não teria dado esse impasse. Diz que não sabe 

como o prefeito Froner falou no início que 38% da arrecadação era da folha e agora já vem um 

resultado que aumenta em 11% a folha, assim não tem como defendê-lo. VEREADOR JAIRO 

CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Fala a respeito do patrulha agrícola e diz que falou com 

pessoa do Entre Rios que faz dias que esperava o patrulha e até hoje não foi. Sobre arrecadação fala 

que 49% da arrecadação é da folha e distribuindo os valores dos outros setores só sobra 7% para o 

município, e com apenas 7,92% não é fácil. Diz que o Osvaldo se esforçou nesses quatro anos, só 

faltou comprar um guincho que fez muita falta esse ano para carregar coisas estragadas, porque foi 

gasto um horror só em guincho. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT:  O vereador fez uso de seu tempo de líder 

juntamente com os cinco minutos regimentais.  VEREADORA  REGINA WEIDMANN, Líder 

Partidária PMDB: Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Fala 

que não se fez presente na audiência pública devido ao mal estar  que estava sentindo, o popular 

andaço. Pede  que seja providenciada novamente a parada de ônibus que foi tirada da 377. Diz que 

não sabe se isso é responsabilidade da prefeitura, mas pede que seja provido, pois passou lá e havia 

pessoas na chuva esperando o ônibus. Diz que recebeu pedido de pessoas que moram na rua que 

vai para a Lilian Vendruscolo que seja arrumada a estrada, pois há um enorme buraco que não tem 

como desviar.  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:  INDICAÇÃO 

044/2012, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. Após o senhor Presidente convida a 

todos para discutir e votar: 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”, aprovado por 

unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 
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18/12/2012,  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, 11 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 


