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ATA N° 10/ 2012 (Ordinária) 

Aos 03 (três) dias do mês de abril 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 09/2012, da Sessão Ordinária do dia 

27/03/2012, 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, e que apresentará justificativa na próxima sessão. Após o senhor 

presidente solicita ao 1º secretário que faça a leitura do OF. GAB. 062/2012, solicitando espaço na 

Tribuna Livre para o senhor Carlos Malheiro, presidente da 3ª Expocipó, fazer o convite aos presentes 

para que participem da feira e passa a palavra ao senhor Carlos Malheiro por 10 minutos. Após o 

senhor presidente informa que assumiu a cadeira de titular na sessão de hoje, o vereador Alacir 

Dessoe. Após o senhor Presidente convida o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências 

recebidas e da matéria em pauta: OF. Nº 018/2012, da Secretaria de Administração, enviando Leis do 

número  566/2012 a 577/2012, enviando Lei Complementar 001/2012 e enviando Decretos 004/2012, 

005/2012, 006/2012, 008/2012 e 010/2012. PORTARIA 159/2012, do Poder Executivo, exonerando, a 

pedido, o senhor Alacir Dessoe, do cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, datada 

de 02 de abril de 2012. OF. Nº 019/2012, da Secretaria de Administração, enviando Decretos 

007/2012, 009/2012 e 011/2012. OF. 001/2012, da Comissão Organizadora da 3ª Expocipó, 

solicitando uma reunião com os vereadores, nesta Casa, no dia 03 de abril de 2012, às 17:00 horas, 

para fazer convite oficial para a feira. OFÍCIO 002/2012, da Bancada do Partido Progressista, 

informando como líder de bancada para o ano de 2012 o vereador Alacir Dessoe. SOLICITAÇÃO, do 

Clube de Mães do Assentamento Santa Rita, para que a comunidade em geral ajude na compra de 

uma mesa de bolãozinho. CONVITE, do Sicredi, para Pré-Assembleia, dia 10 de abril de 2012, às 

19:00 horas no CTG Gumercindo Saraiva. 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 014/2012, 015/2012, e 016/2012, 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 014/2012, do Poder Executivo, 

que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, Institui o respectivo quadro 

de cargos e salários e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
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015/2012, do Poder Executivo, que “Estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Capão do Cipó e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 016/2012, 

do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da Lei Municipal nº 496 de 17 de dezembro 

de 2012, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor presidente informa que 

amanhã, dia 04 de abril de 2012, é o último dia para se inscrever a vaga de Auxiliar de Serviços 

Gerais da Câmara, das 08:00 às 14:00 horas. Após o senhor Presidente convida a todos para a 

próxima Sessão que será dia 10/04/2012,  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, 03 de abril de 2012. 
 

 

 


