
  

                    
 

ATA N° 07 / 2014 (Ordinária) 

 

Aos 18 (dezoito) 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 

06/2014, da Sessão Ordinária do dia 11/03/2014, 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, da 

Câmara de Vereadores de Santiago, para reunião sobre Plano de Mobilidade Urbana, 

dia 31 de março de 2014, às 19h, no Auditório Caio Fernando Abreu. OFÍCIO 

088/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Lei 022/2014 e 023/2014. 

PROJETO DE LEI 022/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em 

caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) professor (a) para atuar na 

Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 023/2014, 

do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo 2° do artigo 37 da Lei Municipal n° 

579/2012”. OFÍCIO 089/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Lei 

024/2014, 025/2014 e 026/2014. PROJETO DE LEI 024/2014, do Poder Executivo, 

que “Altera o vencimento básico do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nas funções 

de Operário, Cozinheira e Monitor de Escola, constantes no anexo III da Lei 034/2002 

e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 025/2014, do Poder Executivo, que 

“Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) 

médico(a) para atuar junto ao ESF do município de Capão do Cipó”. PROJETO DE 

LEI 026/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão e permissão do 

transporte coletivo e dá outras providências”. CONVITE, da Acamvale, para 14ª 

edição da Expoagro AFUBRA, dia 26 de março de 2014, em Rio Pardo. CONVITE, do  

Estado do Rio Grande do Sul 
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COREDE Vale do Jaguari, para Audiência Pública Regional do Sistema de 

Participação Popular e Cidadã 2013, dia 25 de março de 2014, com início às 19 

horas, na Câmara de Vereadores de Santiago. REQUERIMENTO, da vereadora 

Marilene Margutti, juntamente com os vereadores Ana Maria Lourenço, Alacir 

Dessoe, Ibanez Garcia e Miguelangelo Serafini, para que seja instalada Comissão 

para acompanhamento do recurso da FUNASA, para rede de abastecimento de água. 

REQUERIMENTO, do Líder de Governo, para que seja dado parecer verbal aos 

Projetos de Leis 022/2014, 024/2014 e 025/2014, na data de hoje devido sua 

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

PROJETO DE LEI 019/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação de 

cargo de auxiliar de compras em provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 

020/2014, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a reserva de vagas especiais a 

pessoas com deficiência, nos termos do Art. 37, VIII, da Constituição Federal e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente coloca 

em votação o requerimento solicitando urgência especial aos Projetos de Leis 

022/2014, 024/2014 e 025/2014, sendo aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão 

de Orçamentos e Finanças que deem o parecer verbal dos Projetos, sendo que 

ambas deram Parecer favorável aos mesmos. Após o senhor Presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 022/2014, do Poder Executivo, que 

“Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 (um) 

professor (a) para atuar na Escola Municipal Júlio Biasi e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 024/2014, do Poder Executivo, que 

“Altera o vencimento básico do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nas funções de 

Operário, Cozinheira e Monitor de Escola, constantes no anexo III da Lei 034/2002 e 

dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 025/2014, do 

Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo 

determinado, de 01 (um) médico (a) para atuar junto ao ESF do município de Capão 

do Cipó”, aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO, da vereadora Marilene 

Margutti, juntamente com os vereadores Ana Maria Lourenço, Alacir Dessoe, Ibanez  



  

 

 

 

Garcia e Miguelangelo Serafini, para que seja instalada Comissão para 

acompanhamento do recurso da FUNASA, para rede de abastecimento de água, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

sessão, que será dia 25/03/2014. 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, 18 de 

março de 2014. 

 


