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ATA N° 25/ 2012 (Ordinária) 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho 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 24/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 17/07/2012, 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. Agradece e 

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

presidente, colegas, comunidade presente. Pediu moção aos familiares de Olívio Soares de Borba e 

aos familiares de Américo Bilibio. Solicitou que seja enviada uma caixa de água e uma bomba 

submersa para o senhor Guimarães morador dos Palmeiros.  Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

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

FREITAS GARCIA (PT): Solicitou que a secretaria de obras  encaminhe um caminhão de pedras para 

cascalho para o senhor Valdir do assentamento Nova Esperança. Comunica que o pessoal da Defesa 

Civil já trouxe as trezentas e cinquenta caixas de água  com filtro que será entregue para quem tem 

necessidade. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da 

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

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Comentou sobre a secretaria de saúde a 

respeito do médico do PSF, disse estar preocupada pois quando era secretária de saúde o PSF não 

podia ficar mais de trinta dias sem médico por causa de certo recurso que mantém todo o PSF, disse 

que não sabe se ainda funciona assim, mas que é preocupante. Disse também que tentou conversar 

com prefeito e que vai conversar com os colegas para marcar uma reunião com o prefeito para tratar 

desse assunto e das insalubridades que foram cortadas. Comentou que em ano eleitoral tanto em 

âmbito municipal como estadual e federal  é ano mágico para quem precisa. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem Partido): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Pediu moção aos familiares de José Marques Balbé. Lamentou a falta 

de chuva e disse que não há previsão de mais chuva, e que o governo precisa se precaver na 

alimentação para o gado para os próximos dias. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ALACIR DESSOE (PP):. Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. 

Comentou a respeito do tempo da pequena e boa chuva. Sobre o médico que até então não 

conseguiram, disse que a administração esta fazendo a sua parte, mas que nenhum médico quer vir 

por causa do baixo salário. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ANTONIO CHAVES 

JARDIM (PP): Não fez uso de seu tempo. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO (PP): 
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Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Comentou sobre a falta 

de água nas cidades vizinhas, disse que em Santiago já estão vendo um rio para retirar água se não 

chover pois a barragem está secando. Falou sobre a Emenda 029/2012 da senadora Ana Amélia para 

aquisição de trator para o município. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR ÉRICO 

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

comunidade e demais presentes. Sobre o médico do PSF disse que o projeto chegou e foi votado e 

aprovado no mesmo dia. Disse que se aumentar salário dos médicos, aumenta também o do prefeito, 

do vice, dos funcionários fazendo um efeito cascata, e que o prefeito recebe oito mil reais e já é um 

bom salário, disse ainda que a realidade é que nenhum médico quer vir para município pequeno por 

um pequeno salário de sete a oito mil reais. Falou sobre a agricultura que apesar das dificuldades 

agora vive bons momentos de preços, disse que esse ano foi arrecadado pelo município catorze 

milhões e que pelo menos um milhão deveria ser investido na agricultura. Agradece e devolve a 

palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas vereadores, comunidade e demais presentes. Disse que realmente é muito pouco 

do município que é deixado para a agricultura. Sobre a falta de médico do PSF disse que vai levar o 

pedido da colega Regina ao prefeito para fazer a reunião. Agradece e devolve a palavra à Mesa. 

VEREADOR. VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Não fez uso de seu tempo. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Não fez uso de seu tempo. 

VEREADOR IBANEZ GARCIA, Líder de Governo PP: Não fez uso de seu tempo.VEREADOR 

JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, PDT: Disse que fica feliz por terem recepcionado o 

deputado Edegar Preto na casa do senhor Hilário kunh. Disse que era para ser feito calçamento na 

rua em frente a câmara e solicita que seja feito estacionamento para os veículos e também entrada 

para os veículos em suas casas. 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: Sobre o médico disse que pensa em fazer convenio com o hospital de Santiago.  

Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADORA  REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Sobre o médico disse que deveria ser 

feito convenio de maneira que não precise dar aumento nas outras áreas. Disse que recebeu 

reclamações de dono de linha de transporte que não foi pago pela prefeitura, disse ainda que varias 

compras foram feitas e não foram pagas. Agradece e devolve a palavra à Mesa. ALACIR DESSOE, 

Líder de Bancada PP: Disse que também considera importante convenio com cooperativa para 

conseguir aumento apenas para os médicos. Disse que concorda que o que se deve tem que ser 

pago, pois em 2008 funcionário da prefeitura comprou em Augusto Pestana com cheque que está até 

hoje pendente. 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.188/2012 

da 44ª Zona Eleitoral de Santiago ao senhor presidente, requisitando as dependências desta casa 

legislativa  para reunião com mesários, sendo que esta casa deverá estar a disposição das 08:30(oito 

e trinta) horas às 11:30 (onze e trinta) horas do dia 13 (treze) de setembro do ano de 2012. Após o 
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senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 040/2012, do Poder 

Executivo, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 31/07/2012,  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, 24 de julho de 2012. 

 

 

 

 

 


