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ATA N° 17/ 2012 (Ordinária) 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio 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 16/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 22/05/2012, 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. O senhor 

Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente.  VEREADOR JAQUES FREITAS 

GARCIA (PT): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da 

Mesa.VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, ouvintes da 87.9. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o senhor presidente, colegas 

vereadores, comunidade e ouvintes da 87.9. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e 

ouvintes da 87.9. Agradece e devolve a palavra à Mesa.  VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e ouvintes da 87.9. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas e a rádio 87.9. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO 

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

presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e ouvintes da 87.9. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade presente e em especial a 87.9. Agradece e devolve a palavra à 

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

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Agradece e devolve a 

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

palavra à Mesa. O senhor presidente, em exercício, reassume os trabalhos da Mesa.VEREADORA  

REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: 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 
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em pauta: OF. 029/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projetos de Lei 024/2012, 

025/2012 e 026/2012. PROJETO DE LEI 024/2012, do Poder Executivo, que “Estabelece normas 

para a exploração dos serviços de automóveis de aluguel (táxi) no Município de Capão do Cipó – RS, 

e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 025/2012, do Poder Executivo, que “Cria no Município 

de Capão do Cipó – RS prêmio de qualidade e inovação – PMAQ/AB previsto na Portaria nº 

1654/2011 (Programa de melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica) devida aos servidores 

municipais da Secretaria Municipal de Saúde”. PROJETO DE LEI 026/2012, do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre os programas Nota Premiada, Nota Fiscal e Educação Fiscal, visando estímulo e 

incremento na arrecadação fiscal do Município de Capão do Cipó e dá outras providências”. OF. 

025/2012, da Secretaria de Educação, convidando para o Dia do Desafio, a ser realizado dia 30 de 

maio de 2012, e para a inauguração da academia popular em frente a Prefeitura Municipal, às 10:00 

horas. OF. 030/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 027/2012. 

PROJETO DE LEI 027/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei 

Municipal nº 276/2006 e dá outras providências”. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 05/06/2012,  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, 29 de maio de 2012. 

 

 

 


