
  

                    
 
 

ATA N° 23 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho 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 

22/2014, da Sessão Ordinária do dia 1°/07/2014, 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 CIRCULAR 

N° 003/2014, do Instituto Estadual de Educação professor Isaías, convidando para 

solenidade de formatura dia 19 de julho, às 19h00min. CONVITE, da Igreja 

Missionária Cristo está Voltando, para evento religioso dia 19 de julho, às 15h00min 

no Clube Aliança. OF. GAB. N° 164/2014, enviando Projetos de Leis 045/2014 e 

046/2014. PROJETO DE LEI 045/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Executivo a receber imóvel urbano em dação em pagamento, de dívida ativa, no 

exercício, e dar quitação”. PROJETO DE LEI 046/2014, do Poder Executivo, que 

“Revoga o artigo 3° da Lei municipal n° 737, de abril de 2014 e dá outras 

providências”. OF. GAB. N° 165/2014, encaminhando Leis 752/2014, 753/2014 e 

754/2014. INDICAÇÃO 019/2014, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito 

municipal. PROJETO DE LEI 004/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre o 

regime de adiantamento de numerário”. Após o senhor Presidente convida os colegas 

para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 009/2014, do Poder 

Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento 

da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, aprovado por 05 (cinco) votos a 

favor e 04 (quatro) votos contra. Após o senhor Presidente convida a todos para a  
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próxima sessão, dia 22/07/2014, no Salão Paroquial, da localidade de Progresso. 

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, 15 de julho de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


