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ATA N° 46/ 2012 (Ordinária) 

 

Aos 18(dezoito) 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 45/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 11/12/2012, 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 é a 

última sessão do ano. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido): o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Deseja a todos os cipoenses um feliz natal e um próspero ano novo. 

Pede desculpa aos colegas se por acaso ofendeu alguém com palavras e também a cipoense FM 

pede escusas ou se  pronunciou mal em algum momento, diz que não era acostumado trabalhar para 

o povo, mas que considera que fez um bom trabalho. Parabeniza o Mano, irmão do colega Sergio, 

pelo aniversário e deseja a eles felicidades. Deseja uma boa noite a  todos, e para os colegas 

vereadores que vão seguir neste trabalho deseja muito sucesso. Deseja ao novo prefeito uma boa 

administração, e que não aconteça os problemas que aconteceu na administração anterior, deseja 

uma boa gestão. Agradece e devolve a palavra a mesa.   VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Deseja um feliz natal aos 

cipoenses e um bom ano novo e diz que as perspectivas são boas, já que está chovendo bem. Diz 

aos colegas que podem contar com ele e que deseja uma boa administração aos novos gestores e diz 

que se tratando do município se esquecem as siglas partidária. Manda abraço ao Mano, irmão do 

colega Sergio, pelo aniversario. Diz ao colega Antonio que ele perdeu a batalha, mas não a guerra e 

que continue trabalhando pelos seus objetivos. Deseja um bom fim de ano a todos e que está aqui 

para ajudar a comunidade.  Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES 

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

hoje se encerra o período em que esteve nesta Casa, agradece a todos os colegas, a todos que 

trabalharam nesta Casa, aos munícipes pelo tempo em que esteve aqui e que em 2016 estará 

iniciando uma nova campanha. Deseja uma ótima administração ao prefeito, vice e  funcionários e diz 

que trabalhem mesmo com críticas e injúrias como também eles trabalharam. Diz que vai continuar 

sendo aquele que está sempre pronto para ajudar a comunidade cipoense. Agradece a rádio cipoense 

FM e todos os colegas. Deseja um feliz  natal a todos.  Agradece e devolve a palavra a  

mesa.VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP):  Cumprimenta o senhor presidente, 
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colegas, comunidade, demais presentes. Agradece a todos os colegas por terem sido parceiros no 

trabalho, agradece a comunidade, pela qual trabalha, e diz que está aqui para ajudar o povo. Fala que 

promessas de governo sempre houve, mas que os vereadores estão aqui para trabalhar pelo povo. 

Deseja a todos saúde e paz, e um bom 2013, boas chuvas para se ter uma boa safra. Faz convite do 

CRAS para a chegada do Papai Noel no dia 21 de dezembro na praça onde terá a distribuição de 

doces e lanches para  as crianças, e se tiver chovendo acontecerá no ginásio.Agradece e devolve a 

palavra à Mesa.  VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Faz agradecimentos a comunidade pelos 

dois mandatos que foi vereador, aos funcionários da câmara, aos diretores e representantes da 

cipoense FM. Comenta que sai vereador e entra vereador e que precisam ser valorizados e trabalhar 

em conjunto com a comunidade, fala que debates e críticas são muito importantes, e que estes dois 

mandatos lhe serviram de muito aprendizado. Faz comentários a respeito da personalidade que cada 

colega foi durante este tempo. Pede desculpas pelos seus erros e diz que defeito todos temos, pede 

desculpas pelas vezes que se excedeu aqui nesta Casa, ou debatendo com algum munícipe. Diz que 

errou tentando acertar em favor da comunidade. Comenta sobre a necessidade de um legislativo forte 

e influente. Deseja sucesso ao senhor Meneghini e o respeito e a consideração ao prefeito Froner e 

que ele errou foi tentando fazer o bem. Deseja sucesso a todos. Agradece e devolve a palavra à 

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

colegas, comunidade, demais presentes. Fala que de certo era o seu destino ser crítico até no último 

dia de sessão, pois a vinte minutos atrás recebeu uma ligação do gabinete do deputado Afonso Hann 

e que novamente eles colocaram a disposição a emenda para o município. Pede ao pessoal que está 

a pé da transição que tome providência e coloque o empenho de cem mil para o Capão do Cipó. Se 

dirige aos colegas dizendo que foi uma perca da comunidade a saída dos vereadores Erico, Sergio e 

Antonio que fizeram um belíssimo trabalho. Diz que alcançou seus objetivos pelo que fez na política e 

que amadureceu muito,e diz que tem muitas coisas ainda que precisam ser feitas. Deseja muito 

sucesso aos colegas e a toda a comunidade e um feliz natal. 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. Comenta que é a ultima sessão desta legislatura, 

agradece ao povo que o colocou aqui nesta gestão e aos que o colocaram na futura gestão e diz que 

ouviu as palavras do colega Erico que antes das críticas acompanhe o trabalho de um vereador. Fala 

que está aqui nesta mesa os quatro projetos no último dia da sessão, que ainda não deu tempo nem 

de ler, aí quando cobra é criticado. Fala ao povo que imaginem se aquela secretária Luana tivesse 

ficado do município teria quebrado o município, pois está nas capas de jornais e nos blogs as notícias 

a respeito daquela senhora. Fala que ouviu na rádio Santiago que a coordenadora de patrimônio 

público  falou que sumiu notebooks e câmera fotográfica e que isso é uma vergonha para o município 

e ainda é vergonhoso o portão do ginásio escorado com pedaços de pau. Deseja feliz aniversário ao 

Mano, irmão do colega Sergio, e muitas felicidades. Agradece e devolve a palavra a mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa.  O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao 
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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. Faz pedido ao DEMAC que coloque a 

tampa da caixa de água no assentamento Sepé Tiarajú,  pois recebeu ligações pedindo que fizesse o 

pedido, porque a água está ficando suja e poderá entupir os canos. Se dirige ao senhor Luiz dizendo 

que quando este foi vereador foi como um professor pelo tanto que o ensinou naqueles quatro anos. 

Agradece as pessoas que o colocaram esses quatro anos nesta cadeira, agradece aos funcionários 

que trabalharam esse ano, pede desculpas pelas vezes que se excedeu, diz que sem essa equipe de 

pessoas as coisas não funcionam. Agradece ao vereador Erico e pede desculpas por alguma coisa, 

ao vereador Sergio e pede desculpas e assim a todos os demais vereadores, agradece a 87.9 diz que 

o povo não podia acompanhar a sessão devido a distância para chegar aqui, mas que através da 

rádio a sessão chega a todos. Deseja a todos os cipoenses um feliz natal e um bom ano novo e diz 

que 2013 será um ano novo e que Deus abençoe a todos. Diz ao Meneghini e o Anselmo que 

trabalhem para todos, independente de sigla partidária.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Diz que ouviu 

comentários e que ficou chocada com o roubo que houve na prefeitura e diz que a funcionária que 

cuida deste setor saiu de férias e retornou dia oito e só agora deu falta destas coisas, diz que é 

preciso responsabilidade pelas coisas públicas. Deseja aos futuros gestores sucesso, e diz que 

considerou o prefeito Osvaldo Froner um péssimo administrador,e teve um péssimo secretariado e foi 

muito mal assessorado, diz que nem todos foram ruins, mas a maioria. Ressalta que não tem nada 

contra a pessoas do senhor Osvaldo, mas da maneira que ele administrou. Diz que vai cobrar do 

próximo administrador. Comenta que na saúde será secretária a colega Marli,e que estará ao lado 

dela para ajudar, e que nas obras provavelmente será o colega Jaques, diz que aquela secretaria esta 

em péssimas condições. Fala que sonha que um dia haja consenso no município para escolher os 

gestores e que acabem as rixas por siglas partidárias. Deseja sucesso a todos. VEREADOR 

ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: O vereador não fez uso de seu tempo regimental. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: O vereador não fez uso de 

seu tempo regimental.  VEREADOR SERGIO SEIFERT, Líder de Governo PP: O vereador não fez 

uso de seu tempo regimental.  VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Diz 

que transmite o que o povo pede, e que seu Amaro Cortes, do Passo do Tibúrcio, veio no posto de 

saúde mostrar um exame e lhe disseram que não tinha médico e que era para ele esperar o 

Meneghini assumir. Diz que tem que se tratar bem as pessoas, ele fez vinte quilômetros  e cheio de 

dor e recebeu essas palavras de uma funcionária de lá. Diz que a partir do dia primeiro terá médico. 

Fica triste em saber que a emenda do colega Ibanez está essa burocracia, sendo que falta uma 

semana para o Froner entregar o mandato. Pede perdão se as vezes foi crítico, ou tentou colocar em 

prática o trabalho e foi mal interpretado. Agradece aos colegas que estão saindo e aos novos que 

entram. Agradece aos funcionários, aos presidentes, a comunidade que têm uma parcela de seu 
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trabalho na câmara. Convida toda a comunidade para a posse dos eleitos, dia primeiro de janeiro. 

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: Pede desculpas aos munícipes, se 

faltou em alguma coisa. Diz que muitos projetos que lhe foram cobrados, não teve acesso, mas esse 

ano vai poder ter esse acesso. Pede desculpas aos colegas de alguma palavra mal dita. Só se 

arrepende de uma coisa dita, a qual não vem ao caso, mas de resto não tira uma vírgula, pois é fiscal 

do povo e procurou fazer jus aos dois mil reais mensais. Diz que não pode fazer da vereança uma 

profissão, tem que ser por que gosta e não por salário. Deseja a todos que 2013 seja o ano de Capão 

do Cipó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, Líder de Bancada PP: Agradece 

a comunidade cipoense e a rádio que transmite as sessões. Diz aos colegas que podem esperar, pois 

vai trabalhar igual a Regina e ao Jairo, ou melhor, pois quer trazer emendas. Diz que o colega Jairo 

falou na emenda do colega Ibanez, porém esqueceu de trazer. Diz que tem máquinas sucateadas, 

sim, mas quando terminou o governo Serafim ninguém falou nada sobre o açúcar nas máquinas. Diz 

que o prefeito novo tem que assumir e arrumar. Podem esperar, pois será vereador para cobrar todas 

as promessas, as quais tem gravadas. Diz que dará um tempo, pois confia na nova administração, a 

qual, certamente, terá todo seu apoio. 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: OFÍCIO 138/2012, do gabinete do prefeito enviando Projetos de Lei 056/2012, 057/2012, 

058/2012 e 059/2012. PROJETO DE LEI 056/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”. 

PROJETO DE LEI 057/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”. PROJETO DE LEI 058/2012, do 

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

orçamento do exercício de 2012”. PROJETO DE LEI 059/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”. 

OFÍCIO 065/2012, da Secretaria de Administração enviando resposta ao Pedido de Informação 

007/2012. 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 056/2012, 057/2012, 058/2012 e 059/2012, do Poder Executivo, para irem  a votação 

na sessão de hoje, sendo que ambas comissões foram favoráveis.  Após o senhor Presidente convida 

a todos para discutir e votar: PROJETO DE LEI 056/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”, 

aprovado por  unanimidade. PROJETO DE LEI 057/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”, 

aprovado por    unanimidade. PROJETO DE LEI 058/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”, 

reprovado por 06 (seis) votos contra e 02 (dois) votos a favor, sendo os favoráveis vereadores Antonio 
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jardim e Sergio Seifert. PROJETO DE LEI 059/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2012”, sendo 

desempatado pelo senhor Presidente que votou contra, ficando reprovado por 05 (cinco) votos contra 

e 04 (quatro) votos a favor. Após o senhor Presidente convida a todos para Sessão Solene de 

Instalação da 4ª Legislatura – 2013/2016, Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito e Eleição da 

Mesa Diretora exercício 2013, que será realizada às 17:00 horas do dia 1º de janeiro de 2013, no 

Plenário da câmara de vereadores e pede ao 1º Secretário que faça a leitura da ata da sessão de hoje 

para encerramento da legislatura. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente 

declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e da legislatura 2009/2012. Nada mais havendo 

a constar lavro a presente Ata que foi lida, discutida e aprovada e será devidamente assinada pelo 

senhor presidente e o 1º secretário da Mesa. Capão do Cipó, 18 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 


