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ATA N° 01 / 2013 

 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 17:00 horas, reuniram-se 

no Plenário 17 de Abril, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, os vereadores eleitos 

em 07 de outubro de 2012, para instalação da IV Legislatura,  tomar posse, dar posse ao prefeito e 

vice-prefeito eleitos em 07 de outubro de 2012 e proceder à eleição para composição da Mesa 

Diretora para o ano de 2013, sob a presidência do vereador mais votado, senhor Ibanez Garcia dos 

Santos, que saúda aos presentes e passa a palavra ao senhor Marcelo Brum, mestre de cerimônia, o 

qual convida para compor a Mesa dos Trabalhos junto ao vereador Ibanez Garcia dos Santos, o 

Excelentíssimo Senhor Osvaldo Froner, prefeito municipal 2009/2012, o Excelentíssimo Senhor Elso 

Engleitner, vice-prefeito municipal 2009/2012 e o Excelentíssimo Cap. João Claudio Muller  Dias, 

Comte. do 1º Esquadrão de Polícia Montada, do 5º RPMon. Após o mestre de cerimônia convida aos 

presentes para entoar o Hino Nacional. Após o presidente da Sessão Solene nomeia o vereador Jairo 

de Lima Charão como secretário para ajudar nos trabalhos da Posse. Após o presidente entrega seu 

diploma, sua declaração de bens e declara instalada a IV Legislatura, fazendo o juramento legal: 

“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI 

ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO 

QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE 

SEU POVO”. Após o secretário designado faz a chamada nominal dos seguintes vereadores eleitos 

em 07 de outubro de 2012: Alacir Dessoe – PP; Diego Santos do Nascimento – PP; Jairo de Lima 

Charão – PDT; Jaques Freitas Garcia – PT; José Rodolfo de Brum – PP; Marilene Margutti – PP; 

Miguelangelo Callegaro Serafini – PMDB e Regina Aparecida Araujo Weidmann – PMDB, que 

entregaram seu Diploma, declaração de bens e declararam: “ASSIM O PROMETO”. Dando 

continuidade aos trabalhos, o presidente da Sessão Solene, convida os vereadores Regina Aparecida 

Araujo Weidmann e Jaques Freitas Garcia para que conduzam até a Mesa o prefeito e vice-prefeito 

eleitos para a gestão de 2013-2016. Após o presidente da Sessão Solene pede a ambos, 

respectivamente, que entreguem seu diploma e sua declaração de bens e solicita que façam o 

juramento legal: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM 

LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO 

MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU POVO”, sendo empossado o Excelentíssimo Senhor Alcides 

Meneghini, prefeito municipal e o Excelentíssimo Senhor Anselmo Fracaro Cardoso, vice-prefeito 

municipal, os quais passaram a fazer parte da Mesa dos Trabalhos. Depois dos atos de Posse, foram 

apresentadas duas chapas para concorrer à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o 

exercício de 2013, que por ordem de inscrição ficaram assim constituídas: CHAPA 01: Presidente: 
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Ver. Ibanez Garcia dos Santos, Vice-Presidente: Ver. Jairo de Lima Charão, 1ª Secretária: Verª. 

Regina Aparecida Araujo Weidmann e 2º Secretário: Ver. Miguelangelo Callegaro Serafini; CHAPA 02: 

Presidente: Ver. José Rodolfo de Brum, Vice-Presidente: Ver. Marilene Margutti, 1º Secretário: Ver. 

Diego Santos do Nascimento e 2º Secretário: Ver. Alacir Dessoe. Após o presidente da Sessão 

Solene pede ao vereador Jairo de Lima Charão, secretário designado, para auxiliá-lo na votação. 

Após o secretário designado inicia a chamada nominal, em ordem alfabética, para a votação aberta. 

Após o presidente pede que o secretário designado faça a contagem dos votos e informa que ficou 

proclamado e empossado como presidente da Câmara Municipal de Vereadores para o exercício de 

2013 o vereador Ibanez Garcia dos Santos e demais membros de sua chapa, com 05 (cinco) votos, 

sendo esses votos dos vereadores integrantes da CHAPA 01 e do vereador Jaques Freitas Garcia. 

Fizeram-se presentes diversas autoridades e a comunidade cipoense, convidados para assistir a 

Cerimônia de Posse dos eleitos em 07 de outubro de 2012. Em seguida fizeram uso da palavra o 

Excelentíssimo Senhor Osvaldo Froner, prefeito municipal gestão 2009-2012, agradecendo pelo 

tempo que esteve à frente do Executivo cipoense e fazendo breve prestação de contas de sua gestão; 

o Excelentíssimo Senhor Alcides Meneghini, prefeito eleito para a gestão 2013-2016, agradecendo a 

todos que confiaram em seu nome como gestor do município de Capão do Cipó, prometendo, 

juntamente com seu vice, em fazer o melhor pelo povo e para o povo de nosso município, e o 

Excelentíssimo vereador Ibanez Garcia dos Santos, presidente eleito para o exercício de 2013, que 

agradece a confiança dos colegas que o elegeram presidente e, principalmente, aos seus eleitores, 

pois se não fosse por eles não estaria nessa cadeira. Após, o  Excelentíssimo Senhor presidente 

convida a todos para entoar o Hino Riograndense.  Após o mestre de cerimônia convida a todos os 

presentes para um coquetel em frente a Prefeitura Municipal, que será servido após a cerimônia de 

posse. Após o Excelentíssimo Senhor presidente informa que, de acordo com o Artigo 24, caput, da 

Lei Orgânica Municipal, não haverá recesso, iniciando os trabalhos ordinários automaticamente. Não 

havendo mais pronunciamentos o Excelentíssimo Senhor presidente desfaz a Mesa dos Trabalhos e 

dá por encerrada a presente Sessão Solene. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

será devidamente assinada pelas autoridades empossadas. Capão do Cipó, 1º de janeiro de 2013. 

 

 


