
  

                    
 

ATA N° 06 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2014, às 18h00min, no Plenário 17 de 

Abril, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os 

Vereadores desta Casa Legislativa para mais uma Sessão Ordinária do ano de 2014. 

Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a 

sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”. Após o Senhor 

Presidente passa a palavra ao 1° Secretário para que proceda a leitura da ata 

05/2014, da Sessão Ordinária do dia 25/02/2014, 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. Após o senhor Presidente convida o 1° 

Secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, do Sicredi, 

para assembleia dia 12 de março de 2014, a partir das 19h30min, no CTG General 

Gumercindo Saraiva. CONVITE, do Instituto Federal Farroupilha, campus Jaguari, 

para formatura das turmas de Técnico em Vendas, Técnico em Informática, Técnico 

em Agricultura e alusiva ao 1° ano do campus, dia 21 de março de 2014, às 

18h30min, no Clube Capejar de Jaguari. CONVITE, do Clube de Mães do Carovi, 

para evento Chá, Conversa e Saúde, em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, no Salão Paroquial do Carovi, dia 22 de março de 2014, às 14h30min, 

promovido pela Emater, Clube de Mães e Secretaria da Saúde. MOÇÃO DE APOIO 

001/2014, dos vereadores em apoio aos produtores de leite de Capão do Cipó e 

Tupanciretã. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: 

MOÇÃO DE APOIO 001/2014, dos vereadores em apoio aos produtores de leite de 

Capão do Cipó e Tupanciretã, aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 18/03/2014l. Verificando não 

haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado 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 1° 

Secretário da Mesa. Capão do Cipó, 11 de março de 2014. 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 


