
049 

 

                     

 

ATA N° 05/ 2012 (Ordinária) 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro 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 

maus 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 04/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 22/02/2012, 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 

IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta aos presentes, e em especial aos ouvintes da 

87.9. Diz ao presidente que por mais esclarecedora que seja sua fala, contesta, pois foi o último a 

usar da palavra na última sessão. Teve uma reunião, hoje, com o prefeito, onde o mesmo disse que 

em reunião com o presidente da Casa, os pequenos produtores rurais serão atendidos no 

recebimento de semente para o plantio de inverno. Espera que, realmente, venha e atenda aos 

anseios do pequeno produtor. Ressalta que o prefeito disse que, também, virá calcário. Informa que 

chegaram dois microônibus de emenda oriunda do governo federal, que vem atender aos anseios da 

comunidade do Município. Não importa de onde vêm as emendas. Diz ao presidente, que como temos 

no governo do estado e no governo federal mandatários do partido do presidente, nós temos, esse 

ano, pra fazer nessa Casa um ótimo trabalho e busca recursos pro nosso Município. Fala que foram 

perfurados cinco poços artesianos e mais três poços serão perfurados durante essa semana. Relata 

que foi distribuído caixa d’água e manga ao povo do Capão do Cipó, a qual não tem a quantia, e a 

pintura do centro administrativo, muito cobrado pelos colegas. Também foram abertos vários 

bebedouros aos munícipes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA 

CHARÃO (PDT): Cumprimenta aos presentes, e em especial aos ouvintes da 87.9. Pede a Secretaria 

de Obras que reponha uma lâmpada próximo ao mercado da Tritícola, próximo ao seu Noerli Charão. 

Que seja esparramada as pedras no desvio da 377, nos Palmeiros, em frente a Igreja. Pede, já que 

passou o projeto na sessão passada, e a documentação está legalizada, que o Executivo providencie 

o asfaltamento da Juvenal Garcia dos Santos. Faz indicação 004, pedindo o cercamento de todas as 

áreas verdes do Município, e solicitando que na área verde do Bairro Santo Antonio seja criado uma 

área de lazer com pracinha e brinquedos e uma academia popular para os idosos. Traz projeto de lei 

001/2012, que trata sobre a denominação de uma rua de nossa cidade, como Governador Leonel 

Brizola, a qual já é conhecida, mas não está legalizada. Diz ao colega Rodolfo, o qual lhe questionou 

sobre casas do governo passado, na última sessão, e diz que é Dia de São Romão e Santo Lupício e 

dia 1° de março, é dia de Santo Albino, e diz ao colega que ele com o estudo que tem não é cego, e 

que procure a documentação dessas casas. Por que pode ter certeza que foram feitas, as ditas meias 

água, mas muito bem usadas. Ressalta que essa administração não construiu uma casa sequer. O 
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senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente. VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Cumprimenta aos presentes, e também aos ouvintes da 87.9, que a partir das nove 

horas estarão ouvindo os trabalhos. Fala sobre o pontilhão, o qual já citou na Casa, no Passo da 

Areia, que está todo quebrado em baixo e as prancha estourada. Pede para quem cruzar de moto que 

se cuide, pois pneu pequeno fica ali. Diz que agora tem transporte escolar e tem que pegar um final 

de semana e arrumar, tendo madeira é rápido. Diz que as caixas d’água é uma polêmica, pois como 

foi dito, tem funcionários da prefeitura que ganharam caixa, e que ligou pro secretário Dário o qual lhe 

disse que não foi de sua secretaria que saíram, que foi do DEMAC e da Secretaria do Meio Ambiente. 

Diz que teria que ser feito um laudo da assistência social, para ajudar quem não tem. Diz que o 

secretário falou que cobraram dele, inclusive o colega Antônio, por que se é pra ajudar pra quem não 

tem, tinha que ter levado pro Nova Esperança, que secou o poço. Sobre os ônibus, diz que chegou 

dois do governo federal, Caminhos da Escola, mas tem que vir mais um de 44 lugares, e dia 07 de 

janeiro o governo federal depositou quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais. 

Diz que as empresas, se não fosse pra ganha dinheiro, não participavam do transporte escolar. Diz 

que esses novos ônibus o único desgaste é com motorista e combustível, pois manutenção leva dois 

anos. A preocupação, hoje, é rede de água, e que os poços foram abertos, mas tem que fazer o teste 

e colocar rede de luz, e a prefeitura terá que pagar uma empresa pra fazer funcionar logo, pois se 

depender da universalização, leva seis meses. O município vai ter que investir e colocar os poços 

funcionar. Cita como exemplo o Nova Esperança, que tem cem famílias sem água, no total são 

duzentas e sete que estão levando água. Diz que tem o tão falado poço do Anselmo, o qual acredita 

ser o de maior vazão, e que o problema é a rede de luz. Diz que tem um senhor que desde sexta está 

sem água, ligou para o DEMAC e não levaram. Não sabe se não levaram hoje, mas levaram pro 

vizinho dele, e ele tendo que buscar de litrão no poço do vizinho. Pede moção de pesar aos familiares 

do colega Sergio, pela morte de sua avó. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente 

reassume os trabalhos da Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM (PP): Cumprimenta aos 

presentes e diz estar sentindo falta da presença do ex-vereador Luiz que disse que viria para 

comentar sobre o grenal, mas que ele irá escutar pela Cipoense FM. Aproveita a rádio e convida pais 

e alunos para amanhã, a partir das 08h30min, reunião de abertura do ano letivo, na escola Macedo 

Beltrão, onde estarão conhecendo as propostas para esse ano e as mudanças, sendo uma delas que 

o primeiro ano passará a se chamar Ensino Médio Politécnico. Informa aos colegas que sexta-feira irá 

acontecer a abertura do ano letivo em São Borja, com a presença de várias autoridades, dentre elas o 

secretário estadual de educação, professor Clóvis. Convidou o colega presidente da câmara, o 

secretário de educação, o chefe de transportes e da Macedo irão seis professores. É importante o 

presidente acompanhar, pois é do partido do secretário. Fala que a escola sempre esteve alinhada 

com o governo do PT e as conquistas que vieram à escola, sempre foram no governo PT. Ressalta 

que o que é bom tem que ser divulgado. Agradece ao colega Jairo pela aula, e que estava com 

saudade das histórias dos santos. Hoje foram três, os quais, depois, gostaria do nome para se 

aprofundar nessa parte. Diz ao colega que, realmente, não é cego e que enxerga muito longe. 
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Enxergou tão longe que saiu da UDP, na época certa. Com relação às casas diz que irão voltar à 

discussão. Diz que o governo do seu partido está incomodando, pois no Carovi é um parque de obras, 

assim como aqui na sede. Ressalta que ninguém contestou o que o ex-prefeito, Serafim, fez. O que 

foi dito é que as coisas poderiam ser feitas de melhor maneira, pensando um pouco maior. Diz que o 

centro administrativo é pequeno, Posto de Saúde é pequeno, tudo foi pensado pequeno.  Diz que, 

hoje, o atual governo, está pensando um pouco maior, pois não pensou em calçamento com pedra 

irregular, mas sim em asfaltar. Isso que sempre contestou, a exemplo de chegar à prefeitura e dar de 

cara com os banheiros. Faltou planejamento, essas coisas pequenas, sem dúvida, mas faltou. 

Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN 

(PMDB): Cumprimenta aos presentes e aos ouvintes da 87.9. Comenta sobre uma declaração de um 

cipoense, a qual colocou na internet. Está falando como vereadora e como cidadã, pois lhe indigna 

muito a atitude de algumas pessoas que usam dessa tribuna. Diz que essa pessoa veio aqui e falou 

mal do prefeito, o que tem a ata em mãos, e lhe marcou frases inteiras ditas por ele. Marcou-lhe que 

essa pessoa disse que da parte da administração é muita morosidade nas coisas, e que apostou na 

mudança. A pessoa disse que o prefeito Froner sabe dos problemas que tem, mas o problema é que 

falta coragem de tomar as atitudes para corrigir. Diz que, hoje, lendo o que ele declarou, se apavora 

como as pessoas mudam bruscamente de opinião. Mas aí está o preço e o valor dessa pessoa, pois 

como já disse aqui, a sua boca ninguém cala, ninguém dá um para-te quieto oferecendo cargo ou 

atendendo favores. A sua postura foi sempre a mesma desde 1° de janeiro de 2009. Agora, pra 

algumas pessoas, quando a coisa não anda como querem, basta ameaçar a administração que tudo 

muda. Infelizmente aqui no Município algumas pessoas têm o valor em cash, em dinheiro ou favores. 

E que devem ter oferecido algo a essa pessoa, pois ainda ontem estava esfregando provas para a 

vereadora e pro vereador Erico, que foi chamado na Promotoria e que tinha a prova e não sabia o que 

ia dá. Acha que foi umas viagens que o deixou contente para mudar de opinião. Que não venha usar 

a tribuna para falar poucas e boas e depois usar a internet para colocar manchete. A pessoa tem que 

ter caráter, acima de tudo, e a verdade em primeiro lugar. Parabeniza a Secretaria de Educação pelo 

belíssimo Carnaval, bem organizado, bela decoração. Só o que faltou foi um espelho no banheiro 

feminino, como comentou com o Adair. Pede a Secretaria de Obras que coloque placas de sinalização 

nas localidades do Município, pois sábado passado teve um evento no Carovi, e pessoas vindas de 

Eugenio de Castro quase se perderam. Sobre os cargos que estão sendo colocados em votação, 

explica, pois algumas pessoas não entenderam o pacotão que o prefeito fez. Diz que ele colocou tudo 

no mesmo projeto, o qual devem aprovar ou não, com um voto apenas. Sempre pediu que fosse 

cargo a cargo, e que cada vereador votasse de acordo com a necessidade do Município. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SÉRGIO SEIFERT (PMDB): Cumprimenta aos presentes. 

Comenta sobre reunião que o seu Alcides Meneghini o convidou, no Sindicato Rural de Santiago, o 

qual os agricultores devem procurar, principalmente numa situação de seca. Diz que não adianta se 

iludir com a soja, pois tem soja de meio metro de altura, porém não tem vagem. Diz que estão 

fazendo mobilização, a qual participou junto com o Fernando, presidente do Sindicato, Sandro 
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Cardinal, Alcides Meneghini, Itanir Bilibiu, debatendo sobre o tal FAP, pra arrumar dinheiro para os 

médios e grandes agricultores. Financiamento para pagar as firmas. Diz que não vão colher, e se não 

colher vai acaba o pessoal tendo que largar funcionários, o que não é bom pro município. Ressalta 

que ganhar o pão de cada dia todos merecem, por isso estão fazendo essa mobilização. Se for 

preciso vão trancar banco, estradas. Vão pedir longos anos, não vai ser quatro, cinco, pois com seca 

desse tipo que o pessoal não vai consegui pra pagar arrendamento e mais as despesas, essas firmas 

não vão receber nada. Foi tocado no assunto, o qual disse que não vai tirar comida da boca de suas 

filhas pra dar pra uma firma, e todos pensaram assim. Pede que para os assentamentos, pequenos 

agricultores, o governo municipal dê prazo, como pediram dez anos, que dê prazo pra pagar essas 

aveias, um ano ou dois. É de acordo que venha projeto, pois ninguém vai votar contra o pequeno 

produtor. Fala que o gado não reage daqui seis meses do jeito que está pra dar o lucro de volta pro 

pequeno alcançar a comida pros seus filhos. Faz exemplo que dê vinte sacas de aveia e o pequeno 

pague dois por ano, ou um, pois não é só o grande que merece. O pequeno tem ser valorizado. Faz 

pedido do Sabela, o qual já pediu três vezes na prefeitura, que troque a lâmpada em sua casa. Sobre 

a estrada do passo do Tibúrcio, quem vai aos areierios, ficou dois quilômetros e pouco faltando para 

patrolar. Não pode chamar o prefeito de mentiroso, mas para si faltou com a verdade quando disse 

que não sabia e que estragou as patrola, as duas no mesmo lugar e na mesma hora. Só que elas 

saíram dali e, automaticamente, se arrumaram na estrada e foram espalhar pedra no Carovi. E faltou 

com a verdade quando disse que iria arrumar semana retrasada e não arrumou, e a passada de novo. 

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

Cumprimenta aos presentes, e aos ouvintes da 87.9. Pede aos colegas que votem, hoje, o projeto 

001, pois está faltando professores em nosso Município e já iniciamos o ano letivo. Se depender da 

Bancada do PP, serão justos em aprovar o projeto. Esteve visitando o CRAS e a Assistência Social e 

acompanhando pessoas lá, aos quais parabeniza. Fala que eles lhe passaram convite de encontro 

realizado pelo CRAS, dia 09, do Dia Internacional da Mulher, no CTG. Haverá transporte do interior a 

partir das 13h00min. Haverá o encontro do Cozinha Brasil, do dia  12 a 15 de março, sendo que as 

inscrições estão sendo feitas no CRAS até o dia 08. Importante participarem, com turno manhã, tarde 

e noite. Estiveram reunidos hoje à tarde com o senhor prefeito e sabem que tá havendo demora, pois 

há burocracia com dinheiro público, mas logo serão ouvidos nos pedidos. Protocolou indicação para 

que o Executivo adquira sementes de aveia ao pequeno produtor. Fala que na reunião de hoje o 

prefeito disse estar buscando o incentivo. Ressalta que pediram que até mesmo fosse plantada para o 

pequeno produtor e conseguisse adubo. Pesar a família do colega Sergio, pela perca de sua avó. 

Colocou indicação pedindo vários abrigos escolares no município, pois tem visto crianças, donas de 

casa, com sol, chuva na espera do transporte escolar. São em torno de três no Nova Esperança, um 

na Rua da Câmara nas casas populares e no Entre Rios. Frisa que os projetos que estão na Casa, e 

hoje irão à votação, serão aprovados por unanimidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta os presentes e a rádio 

Cipoense FM. Votos de pesar a família do colega Sergio, que perdeu sua avó, a qual deixou muitos 



053 

 

amigos. Diz que em nome do Fogaça, da Secretaria de Obras, parabeniza a todos, pois durante essa 

semana no Carovi foram feitos diversos serviços. Diz que a vila está sendo asfaltada e ficando muito 

linda, pra que a comunidade tenha melhor qualidade de vida. Fala sobre os dois ônibus que chegou, 

quem ganha são os alunos que estão de parabéns. Apresenta projeto de resolução, o qual agradece 

ao jurídico da Casa que o ajudou a montar o projeto. O projeto trata sobre a mudança do voto da 

Mesa Diretora, que passará a ser aberto, pois fica mais transparente o processo. É uma discussão a 

menos e deveria ser pensado. Pede a colaboração dos colegas, pois é pra todos os vereadores. Fala 

sobre o projeto de ampliação da rede de água do Passo do Tibúrcio, o qual será apresentado hoje. 

Sobre a ponte do Passo da Areia, já passou, hoje, na secretaria a qual irá tomar providências sobre 

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

ROSADO (PMDB): Cumprimenta aos presentes e aos ouvintes da Cipoense FM. Fala que estamos 

vivendo um momento difícil, e que sempre disse que nessa hora que a gente vê os líderes tomarem 

as decisões certas. Comenta que o colega Rodolfo muito bem falou das grandes obras no Município, 

as quais são fundamentais. Mas levanta o questionamento se esse era o momento de serem feitas, 

pois tem grandes custos e grandes despesas. Deixam bonito o município, mas não alimenta o gado 

do interior e não dá semente de milho pro agricultor, que paga o imposto dia após dia. Cobra quais as 

medidas que o atual governo está tomando para o pequeno produtor, o qual o colega Sergio falou 

muito bem que tinham que ser dado dois anos de isenção de semente de milho para o pequeno 

produtor. No mínimo perdoar a semente de milho que foi investido em dois mil e onze e doar as de 

dois mil e doze. Diz que o governo do estado está mandando milho, o qual primeiro se pega o boleto, 

paga, pra depois receber o milho. Tem gente passando dificuldades de dar comida pra família, como é 

que vão ter pra paga o milho à vista, mesmo com baixo custo? Seria à hora do prefeito dar um 

canetaço, paga o milho e financia pra os produtores para pagarem em dois anos. Viria aqui elogia o 

prefeito com tranquilidade.  Diz ter inveja dos grandes produtores, e que seu pai é médio produtor, 

tem condições, por que eles se organizam e lutam. Diz que vai chegar o dia que o pequeno vai ter que 

começa se manifesta. Passamos desde dezembro com essa seca, vendo os clamores das pessoas, 

dizendo que não colheram nada, não terem como paga, nem como sobreviver, e aí tem que 

questionar que medidas estão sendo tomadas. Até agora só viu as caixas de água pro interior. Clama 

aos colegas do governo, e defende o prefeito, pois quando precisa sempre tá junto, só que agora é o 

momento de cobrar. Ou cobram juntos ou vão ver o interior com uma grande crise. Fala que as 

pessoas vêm lhe dizer que antes o interior era mais, mas agora pra conseguir uma retro tem que 

pagar uma hora e, às vezes, nem vai ou demora. Chega lá no interior quase em cima da planta. É 

favorável as grandes obras, mas tem o momento para serem feitas. Fizeram pequenas obras no 

município, mas tiveram grandes obras no interior, que atingiram pequenas pessoas, mas de maneira 

igual. Diz que perderam o grenal, mas o Caxias se cobrou. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Sobre o comentário do presidente a respeito 

das caixas d’água e da canalização, diz que consta um laudo da assistência social. Então alguém está 

faltando com a verdade e tem que se explicar. Deixa claro, pois leu na Casa os nomes dos 
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beneficiados. Contesta o que falam sobre pacotão, e diz a colega Regina que não concorda, pois as 

pessoas fizeram concurso, o qual os colegas aprovaram, e que as pessoas passaram e têm mérito de 

vir pra cá. Tem mais pacotão maior do que esse de duas pessoas, o qual nem vai ler, por ter 

vergonha. Diz à colega que as filhas dela estão no colégio e precisam aprovar os projetos, e que 

estão brigando por dois cargos. A emenda é por dois cargos. Diz que pelos colegas de bancada já era 

pra ter aprovado. Deixa claro para saberem como a coisa anda, e pede nome aos bois. Diz ao colega 

Jairo, que concorda sobre o cercamento, pois não são oito anos só, são dez anos, mas ninguém fez, 

até hoje. Diz que o prefeito Froner tem que fazer, mas deixaram de fazer no outro governo. Agradece 

e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Coloca 

ao colega Ibanez, que teve uma área verde do município, onde hoje tem as quatro casas populares, 

que foi colocado gado há poucos meses, e era fechada. Diz que tem uma lista de doação a pedido de 

dona Marisa Souza, por motivo do falecimento de seu esposo. Ela está com dificuldades financeiras, 

tendo que transportar seu ente querido lá de Santa Maria. Pede, encarecidamente, a população e aos 

vereadores que deem a sua contribuição a ela, se for possível. Ontem na entrevista da Cipoense, o 

prefeito disse que esse ano a prefeitura deve arrecadar mais de quatorze milhões de reais pra 

investimento e obras. A maior receita vista em Capão do Cipó. Pergunta aos colegas, que o 

antecederam, será que esse dinheiro não vai dá pra ajuda os pequenos produtores rurais e levar água 

a todos que necessitam? Quantos poços estão sendo perfurados, mas quando vão funcionar? 

Ressalta que depois que terminar a seca, não adianta. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Comenta sobre o 

orçamento do município. A sua preocupação é que a crise não está agora. O pequeno produtor vai 

começar sentir a partir de maio quando entrar o inverno. Queria que o produtor dissesse que irá colher 

trinta sacas de soja, mas tem gente não vai colher a semente que botou na terra. Sobre o orçamento, 

só se alguém está mentindo, pois teve audiência pública com contadores e secretário da fazenda 

onde disseram que pra esse ano a estimativa é onze milhões e setecentos. Fala que não é contra os 

professores, mas eles fizeram um pacotão e não venham culpar presidente que não botou em 

votação, pois as comissões não tinham dado parecer. Fala que tem uma emenda e que vão pela 

legalidade. Diz que a folha de pagamento está no orçamento, seis milhões e oitocentos mil reais. Fala 

que chamando a média de quatro operadores, que não é contra chamar, mas primeiro arrume os 

‘cacos’ que estão estragados. Tem uma patrola funcionando. Diz ao colega Sergio que o motorista 

estava patrolando e pediram pra sair esparramar pedra-cupim no Carovi. Fala que quando querem 

terminar um lugar, mandam pra outro. Ressalta que entre professores, mecânico e operador, no 

mínimo dá quinze mil reais por mês na folha. Pergunta: Em dois mil e quatorze o orçamento vem pra 

quanto, se não vão colher nada? Fala que tem que pensar aqui na arrecadação. Agradece e devolve 

a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO DE BRUM, Líder de Bancada PP: Contesta as 

palavras do presidente, pois até hoje nunca diminuiu o orçamento, só aumentou. Mais ou menos seis 

por cento ao ano. Diz não ter essa preocupação, pois administraram dois mil e nove com a seca que 

houve a dois, três anos, e quem assumir a prefeitura, a qual diz que certamente irão continuar, vão 
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saber administrar daqui a dois anos. Faz pergunta ao colega Erico: pode uma prefeitura financia 

alguém? Não acha que seja banco, pois se pudesse o governo do estado estaria financiando e não 

exigindo pagamento antecipado. Pode estar errado, e gostaria que o líder de governo se informasse e 

trouxesse a informação. O que não gostaria é que brincassem com a situação difícil dos produtores, 

ou que usassem deles. Nunca. Diz que se isso for possível, o prefeito está perdendo tempo, e vai ser 

o primeiro a chegar à tribuna e dizer que o prefeito perdeu um mês de encaminhar financiamento pro 

pequeno produtor e vai acusar a administração municipal. Porém, no seu modesto entendimento 

político, acha que prefeitura não é agência bancária e de socorro. Se estiver errado, irá pedir desculpa 

e o prefeito vai agir, pois em nome da bancada irão cobrar o agendamento de dinheiro sonante na 

mão do pequeno produtor. Reforça o convite ao presidente para acompanhar sexta-feira em São 

Borja. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária 

PMDB: Diz aos ouvintes, o qual graças a Deus tem a rádio pra ouvir o que é dito aqui, que o colega 

Antonio está sendo mal intencionado, e o colega Ibanez, quando tentam colocar que são contra os 

professores que estão faltando.É contra aprovar todas as vagas junto. Fala que quando aprovou o 

concurso, era tudo cadastro reserva e que o prefeito chamaria se quisesse. Agora, de uma hora pra 

outra, quer chamar todos. Fala que a prefeitura, não está precisando, no momento. Diz que tem filha 

no colégio, sim, pois é cipoense, mora aqui e não em Santiago, nem aparece de quatro em quatro 

anos como candidata a vereadora. Diz que isso é de tirar a pessoa do sério. Parabeniza a 

administração, pois se acham que estão incomodando, vão cansar. Tomara que façam mais e melhor, 

cada vez. Diz ao povo, que o colega Rodolfo está dando aquela gargalhada. Acha que, às vezes, ele 

é a favor do povo e, às vezes, não. Infelizmente os vereadores muitas coisas falam a verdade, outras 

fazem reunião e o povo que se lixe. Fala que mora aqui, seu marido planta aqui, quase nem ocupa a 

prefeitura, muito menos a saúde. Então, tudo de bom terá seu apoio, sim. Sobre os cargos, uma 

pessoa lhe ligou sexta-feira do Carovi, tirou foto, que tinham seis pessoas olhando arrumar um bueiro. 

Duas trabalhando e seis olhando. Diz ao prefeito que vá trabalha direito e fazer as coisas com 

fundamento. Agradece e devolve a palavra à Mesa,. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de 

Partido PP: Tinha prometido que não voltaria à tribuna para discussão e nem para tirar proveito de 

estiagem, pois é de uma família humilde a qual representa. Diz à vereadora que não citou o seu nome 

sobre o projeto, apenas fez seu entendimento do projeto dos professores. Quer que a colega entenda 

que não está aqui pra bater boca ou se aproveitar da situação das pessoas que passam dificuldade. 

Fala que o governo Froner está fazendo o possível pra atender as necessidades do povo. Diz que a 

bancada do PP pediu ao Executivo pra que veja uma forma de pagamento da aveia, que será 

distribuída em torno de doze sacas por produtor. Solicitaram até mesmo que desse plantada. Esse é o 

entendimento desse vereador que sempre defendeu o pequeno produtor. E este será seu objetivo até 

o final de seu mandato, como hoje pela manhã acompanhou várias famílias do Nova esperança, 

reivindicando água. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Se auxilia nas palavras do colega Antonio, para responder ao 

colega Rodolfo sobre o questionamento do financiamento, e diz que existe o chamado fundo rotativo. 
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É fácil e foi várias vezes tentado ser criado e não se conseguiu por ineficiência. Explica que a 

prefeitura financia o milho, é entregue hoje e se paga daqui a seis meses. Diz ao colega que, talvez, o 

seu prefeito não tenha lhe passado todas as informações. Achou interessante o que o colega falou e 

ficou comovido que saiu do PMDB, e como filho rebelde o respeita e o respeita como amigo. E como 

todo filho rebelde que quebra com o pai e a mãe e sai pelo mundo, e dá com a cara no chão, e está 

dando com a cara no chão, mas tem certeza que o PMDB, como uma grande mãe, vai estar de 

braços abertos pra o receber de volta. 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 004/2012, do vereador Jairo Charão, ao prefeito municipal. OF. Nº. 011/2012, 

da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 008/2012. PROJETO DE LEI 008/2012, do 

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

orçamento do exercício de 2012”. OFÍCIO CIRCULAR 002/2012, do Tribunal de Contas do estado, 

informando sobre promulgação da Lei Federal nº 12.527, que regulamenta o acesso a informação 

previstos na Constituição Federal, e que entrará em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação, 

ocorrida em 18 de novembro de 2011. INDICAÇÃO 005/2012, do vereador Antonio Jardim, ao prefeito 

municipal. OFÍCIO 009/2012, do Cartório Eleitoral, solicitando as dependências da câmara para 

realizar atendimento aos eleitores deste Município, para efetuar inscrição, transferência de domicilio 

ou alteração de dados no Cadastro Nacional de Eleitores, nos dias 15 e 16 de março do corrente ano, 

das 13:00 às 17:30 horas. PROJETO DE LEI 001/2012, do vereador Jairo Charão, que “Denomina 

Rua da cidade de Capão do Cipó de Rua Governador Leonel Brizola”. OF. Nº. 012/2012, da 

Secretaria de Administração,  enviando Plano de Trabalho, Mapa e planta da situação e localização 

referente para que os mesmos sejam anexados ao Projeto de Lei 008/2012. INDICAÇÃO 006/2012, 

do vereador Diego Nascimento, ao prefeito municipal. PROJETO DE RESOLUÇÃO 001/2012, do 

vereador Diego Nascimento, que “Altera a redação do art. 9º, caput, do Regimento Interno e dá outras 

providências”. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PARECER 01/2012, 

da Comissão de Orçamentos e Finanças, sobre o projeto de Lei 001/2012, do Poder Executivo, 

vereador Jairo Charão a favor, vereador Sergio Seifert contra, vereador Ibanez Garcia contra, 

vereador José Rodolfo de Brum contra, vereadora Regina Weidmann a favor, vereador Antonio Jardim 

contra, vereador Diego Nascimento contra, vereador Erico Rosado contra, portanto o parecer foi 

reprovado por 06 (seis) votos contra e 02 (dois) votos a favor, após debates entre os vereadores. 

EMENDA 01, do Poder Legislativo, ao PROJETO DE LEI 01/2012, do Poder Executivo, vereador 

Diego Nascimento contra, vereador Jairo Charão a favor, vereador Antonio Jardim contra, vereador 

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

Jose Rodolfo de Brum contra, vereador Erico Rosado, portanto a emenda foi reprovada por 06 (seis) 

votos contra e 02 (dois) votos a favor, após debates entre os vereadores. PROJETO DE LEI 

001/2012, do Poder Executivo, que “Cria, no âmbito da Lei Municipal nº 034, de 14 de junho de 2002 e 

alterações posteriores e da Lei Municipal nº 135, de 14 de novembro  de 2003 e alterações 

posteriores vagas em funções públicas já existentes e dá outras providências”, vereador Erico Rosado 
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a favor, vereador Ibanez Garcia a favor, vereador Jairo Charão contra, vereador Jose Rodolfo de 

Brum a favor, vereador Diego Nascimento a favor, vereador Sergio Seifert a favor, vereador Antonio 

Jardim a favor, vereadora Regina Weidmann contra, portanto o Projeto de Lei foi aprovado por 06 

(seis) votos a favor e 02 (dois) votos contra, após debates entre os vereadores. Após o senhor 

Presidente informa que não irá em votação o Projeto de Lei 005/2012, pois em contato com a 

funcionária Cimeia, o presidente foi informado, novamente no dia de hoje, que fora encontrado mais 

três papeis da documentação. Portanto será esperado mais um pouco antes de por em votação. Após 

o senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 06/03/2012,  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, 28 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 


