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ATA N° 21/ 2012 (Ordinária) 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho 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 20/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 19/06/2012, 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 Sergio Seifert não se faz presente na sessão. VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM 

(PP): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade e demais presentes. Agradece e 

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

senhor presidente, colegas e demais presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): ): O vereador ficou com nove minutos, pois a 

vereadora Regina Weidmann lhe cedeu três minutos e o vereador Jairo Charão lhe cedeu um 

minuto. Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e demais presentes. 

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

Cumprimenta o senhor presidente, comunidade, colegas e demais presentes. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): O vereador fica com quatro 

minutos, pois cedeu um minuto ao vereador Erico Rosado. Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas, comunidade presente. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor Presidente passa os 

trabalhos da Mesa ao 1º secretário.  VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Cumprimenta o 

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O 

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

WEIDMANN (PMDB): A vereadora ficou com dois  minutos, pois cedeu três  minutos ao 

vereador Erico Rosado.  Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais 

presentes. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR SERGIO SEIFERT (Sem Partido): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas vereadores, comunidade e demais presentes. Agradece e 

devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): Cumprimenta o senhor presidente, 

colegas vereadores, comunidade e demais presentes. 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 1º secretário.  VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

presidente reassume os trabalhos da Mesa.VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária 

PMDB: 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: 
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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. Após o senhor Presidente convida o 1º 

secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: OF. 035/2012, 

da Secretaria de Administração, enviando Projetos de Lei 036/2012 e 037/2012. PROJETO DE LEI 

036/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2012”, PROJETO DE LEI 037/2012, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2012”. OF. 036/2012, da Secretaria de Administração, enviando Projeto de Lei 038/2012. PROJETO 

DE LEI 038/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 02 (dois) 

professores séries iniciais para atuarem na Escola Julio Biasi neste Município por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”. OF. 

037/2012, da Secretaria de Administração, enviando Leis de nº 589/2012 a 595/2012 e Decretos nº 

030/2012 e 031/2012. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar:  PROJETO 

DE LEI 027/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal nº 

276/2006 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente solicita aos 

membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que 

deem parecer verbal dos Projetos de Lei 031/2012, 032/2012, 036/2012, 037/2012 e 038/2012, de 

autoria do Poder Executivo, sendo que, após debates, todos foram favoráveis de ir a votação na 

sessão de hoje. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 

031/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial no orçamento do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI 

032/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal nº 274/2006 e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 036/2012, do Poder Executivo, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício 

de 2012”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 037/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2012”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 038/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar 02 (dois) professores séries iniciais para atuarem na Escola Julio Biasi 

neste Município por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 03/07/2012,  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, 26 de junho de 2012. 


