
  

                    
 

 

ATA N° 20 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho 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 

19/2014, da Sessão Ordinária do dia 10/06/2014, 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: OFÍCIO 1154/2014, 

da Procuradoria da república de Santa Maria, solicitando a existência de 

programação de audiências públicas destinadas à apresentação do Relatório 

Quadrimestral de Gestão, pelo gestor do SUS. INDICAÇÃO 011/2014, da vereadora 

Ana Maria Lourenço ao prefeito municipal. OF. GAB. N° 150/2014, encaminhando 

Projeto de Lei 038/2014. PROJETO DE LEI 038/2014, do Poder Executivo, que 

“Altera o Artigo 3° e 5° da Lei Municipal n° 734, de 02 de março 2014 e dá outras 

providências”. INDICAÇÃO 012/2014, do vereador Diego Nascimento ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 013/2014, do vereador Diego Nascimento ao prefeito 

municipal. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 008/2014, do Poder Legislativo, 

que “Dispõe sobre o expediente da Câmara de Vereadores no dia 20 de junho de 

2014”. Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO 

DE LEI 039/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2014”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 040/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento do 

exercício de 2014”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 041/2014, do  

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 



  

 

 

 

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

suplementar no orçamento do exercício de 2014”, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente pede aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da 

Comissão de Orçamentos e Finanças que deem o parecer verbal do Projeto de 

Resolução, sendo que ambas deram Parecer favorável ao mesmo ir à votação hoje. 

Após o senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

RESOLUÇÃO DE MESA 008/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o 

expediente da Câmara de Vereadores no dia 20 de junho de 2014”. aprovado por 

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

24/06/2014, no mesmo horário e na localidade do Entre Rios. 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, 17 de junho de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


