
  

                    
 

 

ATA N° 17 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio 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 16/2014, da 

Sessão Ordinária do dia 20/05/2014, descentralizada para a localidade de 

Carovi, 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 de Educação, para o Dia do Desafio, dia 28 de maio, com o 

slogan: “Você se mexe e o mundo mexe junto.” PORTARIA 004/2014, do 

Poder Legislativo, que “Extingue a Comissão Mista de Estudos e 

Representação da Câmara Municipal de Vereadores”. OFÍCIO 01/2014, da 

Junta Militar 257, solicitando empréstimo Plenário e mais três salas,dia 10 

de outubro, para seleção dos jovens que se alistaram esse ano. 

ATESTADO, do vereador Miguelangelo Serafini. OFÍCIO 023/2014, da 

Secretaria da Fazenda, solicitando empréstimo do Plenário e convidando 

para audiência pública de avaliação de metas fiscais do 1° quadrimestre de 

2014, às 10h00min do dia 28 e maio de 2014.  OFÍCIO 01/2014, da 

presidência da 4ª Expocipó, tratando sobre a prestação de contas da feira.  
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OFÍCIO 022/2014, da Secretaria da Fazenda, encaminhando Tomada de 

Contas do Presidente do Legislativo Municipal de Capão do Cipó, exercício 

financeiro de 2013, os quais deverão ser entregues ao TCE-RS até 

30/06/2014. OF/SN°/2014, do LIONS Club de Capão do Cipó, convidando 

para almoço beneficente, que será realizado dia 1° de junho de 2014, no 

CTG Gumercindo Saraiva, em auxílio à senhora Elza Pires da Rosa. 

OFÍCIO 027/2014, da Secretaria de Assistência Social, solicitando 

empréstimo Plenário para reunião da habitação, às 09h00min do dia 05 de 

junho de 2014. REQUERIMENTO, do Partido Progressista de Capão do 

Cipó, solicitando a decretação imediata da perda do mandato do vereador 

Ibanez Garcia dos Santos, por ofensa a dispositivo constitucional e da 

legislação ordinária, sob pena da adoção das medidas judiciais cabíveis na 

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

dia 03/06/2014, 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, 27 de maio de 

2014. 

 
 
 
 
 
 
 


