
  

                    
 

 

ATA N° 12 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 22 (vinte e dois) 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 

10/2014, da Sessão Ordinária do dia 08/04/2014, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o Senhor Presidente passa a palavra ao 1° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 11/2014, da Sessão Solene do dia 15/04/2014, que é somente lida. 

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: OFÍCIO 116/2014, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 030/2014 e 031/2014. PROJETO DE 

LEI 030/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito especial no orçamento do exercício de 2014”. PROJETO DE LEI 031/2014, do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial 

no orçamento do exercício de 2014”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N.° 

005/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. 

Após o senhor Presidente faz a leitura de artigos do Regimento Interno, os quais 

tratam sobre a colocação em votação de projetos sem parecer das comissões, já que 

o prazo para os pareceres já havia expirado, e explica que esse é o caso e por isso 

estará colocando quatro projetos em votação no dia de hoje. 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  
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de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de 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”, aprovado por 

unanimidade após debates entre os vereadores. 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”, aprovado 

por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três) votos contra, após debates entre os 

vereadores. 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”, aprovado por unanimidade após debates entre os 

vereadores. 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”, aprovado 

por unanimidade após debates entre os vereadores. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, dia 29/04/2014, no mesmo horário e local. 

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, 22 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 


