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ATA N° 14 / 2017 (Extraordinária) 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano de 2017, às 09h00min, 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, de acordo com o Artigo 

18, § 3°, I da Lei Orgânica Municipal e Artigo 37 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 

tendo como pauta a realização de eleição do cargo de 2º Secretário (a) da Mesa Diretora, devido o 

vereador que ocupava o cargo ter se licenciado para assumir a pasta de secretário municipal de 

Agricultura. Procedendo a abertura da Sessão, o Presidente, Vereador Diego Santos do Nascimento, 

cumprimenta os presentes e explica o motivo da convocação e pede à 1ª Secretária, vereadora Ionara 

de Fátima Nascimento Ferreira, que leia a convocação entregue aos vereadores. Após o senhor 

Presidente convida os colegas vereadores que queiram dar seu nome para concorrer ao cargo, e 

explica que a votação será de acordo com o Artigo 9º do Regimento Interno, e que o suplente de 

vereador não poderá ser votado, porém tem direito a voto, de acordo com o artigo 9º, § 8º. Deram 

seus nomes a concorrer ao cargo de 2º secretário os vereadores: Tiago Germano Cazarteli Rosado e 

Olmiro Clademir Rodrigues Brum. Após o senhor presidente explica que o exercício do voto será por 

ordem alfabética, voto aberto, mediante chamada nominal efetuada pelo secretário designado, 

vereador Tiago Germano Cazarteli Rosado, e que após concluída a votação será feita a contagem e a 

apuração dos votos, considerando-se eleito, proclamado pelo presidente, e automaticamente 

empossado para o cargo de 2º Secretário da Mesa. Após a contagem dos votos ficou eleito para o 

cargo de 2º Secretário da Mesa, para o exercício de 2017, o vereador Olmiro Clademir Rodrigues 

Brum, com 05 (cinco) votos. Após o senhor Presidente pergunta ao vereador Dilcione Silveira de 

Oliveira e aos demais colegas vereadores, se concordam que o mesmo faça parte da Comissão de 

Orçamentos e Finanças, cargo de presidente, cargo este antes ocupado pelo vereador Tiago Olímpio 

Tisott, ao que todos concordaram que sim. 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, 06 de abril de 2017. 
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