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ATA N° 26/ 2012 (Ordinária) 

Aos 31(trinta e um dias) 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 2º secretário para que faça a leitura da ata 25/2012, da Sessão Ordinária 

do dia 24/07/2012, 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 e informa que os 

vereadores Sergio Seifert e Jairo Charão não se fizeram presentes por motivos de saúde.  

VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA (PT): Não fez uso de seu tempo. VEREADORA REGINA 

APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): Cumprimenta o senhor presidente, colegas, 

comunidade, demais presentes. Lamentou a falta de transmissão da sessão pela 87.9. Sobre 

comentário que fez na semana anterior de compras que não foram pagas nas cidades vizinhas, disse 

que o colega Alacir lhe rebateu dizendo que cheque em 2008 não foi pago, mas que se o antigo  

prefeito soubesse teria pago, pois era honesto para pagar as contas.Falou também sobre a merenda 

escolar da escola Julio Biasi que ouviu comentários de mães e da sua filha que a merenda está ‘joia’, 

que a escola está de parabéns. Agradece e devolve a palavra à Mesa. SERGIO SEIFERT (Sem 

Partido): Não se fez presente por motivos de saúde. VEREADOR ALACIR DESSOE (PP): 

Cumprimenta o senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Comentou a respeito da 

boa chuva neste dia. Falou que o colega Sergio não se fez presente por estar com a mãe doente. 

Disse para a colega Regina que se não for verdade que há o cheque pendente  ele paga do seu bolso 

o valor do cheque mas se for que ela pague, e que o cheque está na secretaria a disposição para ver, 

e que para ele o prefeito atual é honesto. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR 

ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Não fez uso de seu tempo. VEREADOR DIEGO SANTOS DO 

NASCIMENTO (PP): Não fez uso de seu tempo. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI 

ROSADO (PMDB): Não fez uso de seu tempo. VEREADOR IBANEZ GARCIA DOS SANTOS (PP): 

Não fez uso de seu tempo.  VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Atestado médico. 

VEREADOR ÉRICO CAZARTELI ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Cumprimenta o senhor 

presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Falou sobre empresas que ganham as licitações 

por baixo valor, como para construção do galpão da ‘feira’ e da praça,e em seguida vem o famoso 

aditivo em cima do valor da licitação. E agora vem o 042/2012. Disse que achava que a obra da praça 

já estava concluída, e justificativa do projeto é a conclusão da obra em virtude dos desníveis que não 

foram projetados. Disse que se pergunta para quê aditivos ,se poderiam ser usadas as próprias 

maquinas da secretaria de obras. Agradece e devolve a palavra à Mesa. VEREADOR IBANEZ 
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GARCIA, Líder de Governo PP: Não fez uso de seu tempo.VEREADOR JAIRO CHARÃO, 

Representante de Partido, PDT:  Atestado médico. O senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa 

ao 2º secretário. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de Partido, PT: Disse 

que não vai nem dar o parecer do projeto enquanto não for explicado o aditivo. Disse ainda que havia 

prazo de seis meses para o término da obra e já faz mais de ano e até agora não foi acabado e  que 

foi incluído no projeto valores para a Assistência Social. Concluiu dizendo que fica feio para o 

município uma obra tão pequena com tão alto custo. Agradece e devolve a palavra à Mesa. O senhor 

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

PMDB: Disse para o colega Alacir que o que colocou foi que se o prefeito Serafim soubesse do 

cheque teria pago. Disse que dinheiro público deve ser fiscalizado e deve ser explicado o aditivo. 

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

acha que Serafim não sabia e que Serafim foi um bom prefeito, mas que não admite que falem do 

Osvaldo e que este é um bom prefeito e que a prefeitura quando faz contas tem que pagar. Agradece 

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

senhor presidente, colegas, comunidade, demais presentes. Desejou boas melhoras a mãe do colega 

Sergio e disse que agradece a Deus pela belíssima chuva. Encerrou dizendo que agradece ao público 

pela atenção e pedindo desculpas por não ter feito uso de seu tempo. Agradece e devolve a palavra à 

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

041/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar no orçamento do exercício de 2012”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 07/08/2012,  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 2º secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 31 de julho de 2012. 

 

 

 

 

 

 


