
  

                    
 

 

ATA N° 16 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2014, às 18h00min, no Salão da 

Escola Macedo Beltrão do Nascimento, Carovi, de acordo com Resolução de Mesa n° 

006/2014, 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 15/2014, da Sessão Ordinária do dia 13/05/2014, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente pede ao 1° secretário que faça 

leitura dos requerimentos solicitando Tribuna Livre, da Senhora Marilene Botega, que 

irá falar sobre pedido de permanência da quadra coberta e do Senhor Neuso Pereira 

Batista, que irá falar sobre doação de terreno para construção de cemitério municipal 

na localidade do Carovi e pedido de denominação de rua da localidade do Carovi, de 

Agelina Pereira Batista, ambos com o tempo de cinco minutos. 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: ATESTADO, da vereadora Marilene 

Margutti. CONVITE, da Capela Santo Antonio, para festividades alusivas ao 

Padroeiro Santo Antonio: dia 13/06, às 18h30min, Missa da Família e partilha dos 

pães; 14/06, às 18h30min, Missa da Juventude e acolhida dos catequizandos e dia 

15/06, às 09h30min procissão com saída da frente da Prefeitura e Missa no CTG, 

após almoço e festejos populares com apresentação de talentos do município. 

DETERMINAÇÃO, do Presidente da Câmara, nomeando os vereadores Ana Maria 

Lourenço e Ibanez Garcia para fazer parte das Comissões Permanentes, devido 

renúncia dos membros e ausência de dois integrantes. INDICAÇÃO 008/2014, da 

vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. OFÍCIO N° 06/2014, do Clube 

Aliança, convidando para jantar de comemoração ao 44° aniversário do Clube.  
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INDICAÇÃO 009/2014, do vereador José Rodolfo de Brum ao prefeito municipal. 

INDICAÇÃO 010/2014, do vereador José Rodolfo de Brum ao prefeito municipal. 

CONVITE, da URI – Santiago em parceria com o Governo do Estado, para Fórum de 

Lançamento do Projeto Extensão Produtiva e Inovação, a realizar às 19:00h do dia 

22/05, no Salão de eventos da URI – Santiago. Após o senhor Presidente convida os 

colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI 036/2014, do Poder Executivo, que 

“Institui o Conselho do Transporte Público Municipal e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 037/2014, do Poder Executivo, que 

“Altera o Artigo 1° da Lei Municipal n° 742, de 30 de abril de 2014 e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos 

para a próxima sessão, dia 27/05/2014, no mesmo horário, na Câmara de 

Vereadores. 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, 20 de maio de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


