
  

                    
 

 

ATA N° 10 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 08 (oito) dias do mês de abril 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 

09/2014, da Sessão Ordinária do dia 1°/04/2014, 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 

Secretaria Municipal de Educação, convidando para Encontro Municipal de 

Educação, dia 16 de abril de 2014, a partir das 08h00min no CTG General 

Gumercindo Saraiva. OFÍCIO 109/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos 

de Leis 028/2014 e 029/2014. PROJETO DE LEI 028/2014, do Poder Executivo, que 

“Autoriza permissão de uso gratuito de fração de terreno público urbano para a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Jaguari – SICREDI 

Vale do Jaguari, e dá outras providências.” PROJETO DE LEI 029/2014, do Poder 

Executivo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual e concede aumento real 

da remuneração dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, cargos em comissão e contratos administrativos temporários de 

pessoal do Poder Executivo.” INDICAÇÃO 005/2014, da vereadora Marilene Margutti 

ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 006/2014, da vereadora Marilene Margutti ao 

prefeito municipal. INDICAÇÃO 007/2014, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito 

municipal.  PROJETO DE LEI 001/2014, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, 

concede revisão geral anual e concede aumento real na remuneração dos servidores 

públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de  
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cargos de provimento efetivo, em comissão e contratos temporários de pessoal no 

Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal, e dá 

outras providências.” PROJETO DE LEI 002/2014, do Poder Legislativo, que “Fixa 

índice, concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da 

Câmara Municipal e dá outras providências.” PROJETO DE LEI 003/2014, do Poder 

Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito, 

vice-prefeito e dos secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do 

artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências.” Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será solene, dia 08/04/2014, 

em comemoração ao 14° aniversário de Capão do Cipó, com entrega de placas de 

honra ao mérito comunitário aos assentamentos do município e palestras com os 

senhores Fábio da Rosa Monteiro e Anderson Bittencourt Flores. 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, 08 de abril de 2014. 

 
 
 
 


