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ATA N° 47/2011 (Ordinária) 

 

 Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2011, 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 2011. 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 a 1ª Secretária para que faça a leitura da ata 46/2011, da 

Sessão Ordinária do dia 20/12/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente 

avisa que não haverá uso da Tribuna no dia de hoje, devido alguns vereadores se encontrarem 

com os ânimos alterados, e informa que não haverá eleição para a Mesa Diretora de 2012, devido 

não ter sido apresentada nenhuma chapa e devido a acordo entre a maioria dos vereadores, em 

reunião às 17:00 (dezessete) horas de hoje, onde ficou acordado, em ata, de ser feita na primeira 

sessão ordinária do ano de dois mil e doze, seguindo como presidente o vereador Sergio Seifert, 

até o dia da eleição. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: OF. 155/2011, da Secretaria de Educação, convidando vereadores e 

funcionários para participar da festa de final de ano com a  realização do V Festcanção, entrega da 

Ação Premiada e grande show com a banda Cia Show 4, que foi transferida, devido a falta de 

energia elétrica, para o dia 29 de dezembro de 2011, a partir das 18:30 horas, no ginásio. Após o 

senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 069/2011, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o não ajuizamento e o posterior 

cancelamento de créditos tributários e não tributários e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade, após debates entre os vereadores. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor 

Presidente declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e da sessão legislativa do ano de 

dois mil e onze. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 27 de dezembro de 2011. 
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