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ATA N° 18 / 2013 (Extraordinária) 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de maio do ano de 2013, às 09 horas, no Plenário 17 de Abril, da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para 

uma Sessão Extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara Municipal, no uso das atribuições 

que lhe confere o Artigo 18, § 3°, I da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 6° do 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, para apreciação de 01 (um) Projeto 

de Lei, oriundo do Poder Executivo Municipal. Procedendo a abertura da Sessão, o Presidente, 

Vereador Ibanez Garcia dos Santos, cumprimenta os presentes e explica os motivos da convocação, 

dentre elas devido à emissão dos carnês, e que o mesmo precisava de melhor análise dos 

vereadores, pois chegou à Casa dia 26/04/2013, e não poderia ter ido a votação com parecer verbal 

na sessão ordinária do dia 30/04/2013. Após o senhor Presidente pede à 1ª Secretária que leia a 

ementa do Projeto de Lei Complementar 001/2013. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2013, 

do Poder Executivo, que “Altera disposições da Lei Complementar nº 002/2009, que estabelece o 

Código Tributário do Município e dá outras providências”. Após o senhor Presidente convida os 

vereadores para discutir e votar: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2013, do Poder 

Executivo, que “Altera disposições da Lei Complementar nº 002/2009, que estabelece o Código 

Tributário do Município 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 Extraordinária. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelos vereadores presentes. Capão do 

Cipó, 02 de maio de 2013. 
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