
  

                    
 
 

ATA N° 30 / 2014 (Ordinária) 

 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro 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 

29/2014, da Sessão Ordinária do dia 26/08/2014, 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 0359/2014, 

do Tribunal de Justiça, enviando cópia da inicial e dos documentos que acompanham, 

referentes a ADIN n° 70061149621. REQUERIMENTO, da Escola Chico Mendes, 

solicitando ajuda financeira para custear viagem de alunos e pais da escola à 

EXPOINTER, para apresentar projeto e convidando um vereador para acompanhá-

los, representando o Poder Legislativo. CONVITE, da Escola Julio Biasi, juntamente 

com o CPM, para tradicional carreteiro, dia 06 de setembro, a partir das 19h00min no 

ginásio. OFÍCIO 010/2014, do CTG General Gumercindo Saraiva, convidando 

vereadores e povo cipoense para participar da programação da Semana Farroupilha 

do CTG, que acontece de 14 a 20 de setembro. OFÍCIO 194/2014, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 052/2014. PROJETO DE LEI 052/2014, do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal nos termos do 

artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000, Cria 

o Sistema de Controle Interno do município de Capão do Cipó – RS e dá outras 

providências”. OFÍCIO 195/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando cópia da Lei 

760/2014. OFÍCIO 198/2014, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de Lei 

053/2014. PROJETO DE LEI 053/2014, do Poder Executivo, que “Institui a  
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gratificação de médico clínico-geral – ESF, do município de Capão do Cipó/RS e dá 

outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 011/2014, do Poder 

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

da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

DE MESA 012/2014, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão 

Solene em comemoração a Semana Farroupilha 2014, comemoração aos 15 anos do 

CTG General Gumercindo Saraiva, Concede diploma de ‘Agradecimento aos 

Serviços Prestados’ e dá outras providências”. Após o senhor presidente pede aos 

membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e 

Finanças que deem parecer verbal para que os Projetos de Resoluções de Mesa vão 

a votação hoje, sendo que ambas foram favoráveis. Após o senhor presidente 

convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 

011/2014, do Poder Legislativo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento da Câmara de Vereadores e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA 012/2014, do 

Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em 

comemoração a Semana Farroupilha 2014, comemoração aos 15 anos do CTG 

General Gumercindo Saraiva, Concede diploma de ‘Agradecimento aos Serviços 

Prestados’ e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, dia 09/09/2014, na Câmara de 

Vereadores, no mesmo horário. 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, 02 de 

setembro de 2014. 

 
 
 
 
 
 


