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ATA N° 01 / 2012 (Extraordinária) 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2012, às 10 horas, no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para uma Sessão Extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara Municipal, 

de acordo com o artigo 7º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, para realização 

da eleição da Mesa Diretora para o exercício de 2012. Procedendo a abertura da sessão, o 

Presidente, vereador Sergio Seifert, cumprimenta aos presentes e explica o motivo da 

convocação. Após o senhor Presidente pede a 1ª Secretária que leia a Portaria 077/2012, da 

Prefeitura Municipal, que trata sobre a exoneração do senhor Alacir Dessoe do cargo de 

Secretário de Agricultura, sendo que o mesmo retorna, hoje, as funções de vereador. Após o 

senhor Presidente pede a 1ª Secretária que leia para os colegas como será efetuada a 

votação. Após o senhor Presidente passa a votação da Mesa Diretora 2012, onde escolhe os 

vereadores Alacir Dessoe, Erico Belchior Cazarteli Rosado e Jairo de Lima Charão para 

formar a comissão para verificar a urna e a cabina e fazer a contagem dos votos. Após o 

senhor Presidente convida a Vereadora Regina Aparecida Araujo Weidmann para secretariar 

a chamada nominal dos vereadores para a votação. Após o senhor Presidente  informa que 

foram inscritas duas chapas, que ficaram assim constituídas conforme ordem de protocolo na 

Secretaria: CHAPA 01 Presidente: Vereador Jaques Freitas Garcia; Vice-Presidente: 

Vereador Sergio Seifert; 1º Secretário: Vereador Jairo de Lima Charão e 2º Secretário: 

Vereador Erico Belchior Cazarteli Rosado e CHAPA 02 Presidente: Vereador Diego Santos 

do Nascimento; Vice-Presidente: Vereador Antonio Chaves Jardim; 1º Secretário: Vereador 

Alacir Dessoe e 2º Secretário: Vereador Ibanez Garcia dos Santos. Após a secretária 

designada inicia a chamada nominal em ordem alfabética para a votação. Após os membros 

da comissão fazem a contagem dos votos, sendo que a Chapa 01 obteve 05 (cinco) votos, a 

Chapa 02 obteve 03 (três) votos e teve 01 (um) voto em branco, ficando eleita por 05 (cinco) 

votos a Chapa 01 para a Mesa Diretora de 2012. Após o senhor Presidente informa que 

ficam, automaticamente, empossados a partir de 07 de fevereiro de 2012 os integrantes da 

Chapa 01.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 pelos vereadores presentes. 

Capão do Cipó, 26 de janeiro de 2012. 
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