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ATA N° 41 / 2022 (Extraordinária) 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2022, às 14h00min, 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. Havendo número regimental de vereadores, após a 

Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de 

Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, 

explica que convocou a Câmara de Vereadores, motivo a vacância do cargo de 1º secretário, explica 

como procederá a votação e designa o vereador Diego Santos do Nascimento, como secretário para 

auxiliar na votação. Após a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, pede ao 2º 

secretário que faça a leitura da Portaria 414/2022, nomeando o vereador Luis Henrique do 

Nascimento Viana, para o cargo de secretário municipal de Saúde, a contar de 19 de outubro de 

2022. Após o 2º secretário faz a leitura da inscrição do vereador Ryan Carlos Cecchetto para 

concorrer ao cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora 2022. Após a Senhora Vice-Presidente, no 

exercício de Presidente, ressalta que somente houve uma inscrição para o cargo vago. Após a 

Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, chama o secretário designado, vereador Diego 

Santos do Nascimento, para que dê início à chamada nominal, para a votação aberta. Após, o 2º 

secretário informa que o vereador Jair Charão está em atestado médico e faz a chamada nominal 

para a votação, sendo que os vereadores devem se dizer favoráveis ou contrários. Após a votação o 

vereador Ryan Carlos Cecchetto obteve unanimidade de votos a favor, ficando declarado eleito e 

empossado na presente sessão, pela Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente. Após a 

Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, solicita uma salva de palmas ao eleito. 

Verificando não haver mais nada a tratar a Senhora Vice-Presidente, no exercício de Presidente, 

declara encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária e convida a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, que será dia 25 de outubro de 2022, às 18h00min. Nada mais havendo a constar 

lavro a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelos vereadores 

presentes. Capão do Cipó, 24 de outubro de 2022. 
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