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ATA N° 36/2011 (Ordinária) 

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro 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 35/2011, da Sessão Ordinária do dia 

27/09/2011, 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 Antônio 

Chaves Jardim, não compareceu à sessão e deverá trazer atestado justificando na próxima sessão.  

Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das correspondências 

recebidas: CONVITE, do Escritório Municipal da EMATER/ASCAR de Capão do Cipó, para a 4ª 

Olimpíada Rural de Capão do Cipó, que sertã realizada no dia 09 de outubro a partir das 8h e 30min 

no Entre Rios, junto a Sociedade Rancho Alegre. OF. Nº. 168/2011, da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Desporto e Turismo, encaminhando cópias de documentação referente aos 

transportes escolares, conforme pedidos de informações n° 024/2011 e n° 028/2011. OF. CIRCULAR  

Nº. 0030/2011, do Gabinete do Deputado Edegar Pretto, convidando os vereadores para a votação do 

PL 66/2011 que dispõe sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, 

Artesanal e de Pequeno Porte- SUSAF- RS. CONVITE, do presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores, convidando a comunidade em geral para o Encontro da Câmara Municipal de Vereadores 

de Capão do Cipó com o Produtor Rural, que será realizado às 14:00 horas, no dia 08 de outubro de 

2011, no CTG General Gumercindo Saraiva, com palestra sobre: Controle de plantas daninhas, 

ministrada por Mário Antônio Bianchi, Engenheiro Agrônomo, doutor pesquisador da CCGL e 

FUNDACEP, e palestra sobre: desafios para a alta produtividade da soja, ministrada por Sérgio 

Schineider, Engenheiro Agrônomo, Gerente Técnico COOPERMIL de Santa Rosa. Haverá Transporte 

passando pela estrada geral dos assentamentos, com saída às 12:30 horas do colégio do Sepé 

Tiarajú, passando pelo Nova Esperança, 14 de Julho e Santa Rita. E outro saindo do Carovi às 12:30 

horas, passando pelo Passo do Tibúrcio com destino ao CTG General Gumercindo Saraiva. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima Sessão que será dia 11/10/2011, 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 a 1° Secretária da Mesa. 

Capão do Cipó, 04 de outubro de 2011. 
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