
  

                    
 

 

ATA N° 13 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 29 (vinte e nove) 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 à vice-presidente para que proceda a leitura da ata 

12/2014, da Sessão Ordinária do dia 22/04/2014, 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 e informa que o vereador Miguelangelo Serafini 

não se faz presente motivo licença paternidade.  Após o senhor Presidente convida a 

vice-presidente para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO 

118/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projetos de Leis 032/2014 e 033/2014. 

PROJETO DE LEI 032/2014, do Poder Executivo, que “Altera anexo ll, do Art. 2°, da 

Lei Municipal n° 195/2005, de 16 de março de 2005, quanto à escolaridade mínima 

exigida para o cargo de Coordenador do Departamento de Estradas e dá outras 

providências.” PROJETO DE LEI 033/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 

2014.” OFÍCIO 014/2014, da Secretaria do Meio Ambiente, pedindo empréstimo do 

Plenário, para reunião com produtores rurais que possuem lavouras na área urbana 

para esclarecimentos, as 09h00min do dia 05 de maio de 2014. OFÍCIO 120/2014, do 

Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 034/2014. PROJETO DE LEI 034/2014, 

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

especial no orçamento do exercício de 2014.” REQUERIMENTO, do Presidente da 

Câmara, retificando a data do Projeto de Resolução de Mesa que constou 005/2013, 

quando na verdade é 005/2014. Após o senhor Presidente convida os colegas para 

discutir e votar: PROJETO DE LEI 028/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza  
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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.” aprovado por unanimidade após debates entre os 

vereadores. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, dia 

06/05/2014, 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 2° Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 29 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 


