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ATA N° 44 / 2014 (Ordinária) 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro 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 43/2014, da Sessão Ordinária do dia 09/12/2014, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o Senhor Presidente informa, que de devido a falta de energia elétrica ocorrida e em acordo com 

os demais vereadores, não farão o uso da Tribuna no dia de hoje, somente irão fazer a leitura das 

correspondências recebidas e da matéria em pauta. Após o senhor Presidente convida o 1° Secretário 

para fazer a leitura das correspondências recebidas: OFÍCIO DCF N° 11602/2014, do TCE-RS, 

comunicando que realizará auditoria de regularidade nesse Poder, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro 

de 2014. INDICAÇÃO 028/2014, da vereadora Marilene Margutti ao prefeito municipal. ATESTADO 

MÉDICO, do vereador José Rodolfo de Brum, justificando a ausência na sessão. OFÍCIO N° 

4942/2014, da CAIXA, informando repasse financeiro no valor de R$ 146.250,00 (cento e quarenta e 

seis mil, duzentos e cinquenta reais) para a finalidade de aquisição de máquinas. Após o senhor 

Presidente convida os colegas para discutir e votar: EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 062/2014, 

dos vereadores Diego Nascimento, Alacir Dessoe, José Rodolfo de Brum, Marilene Margutti e Jaques 

Freitas, modificando o Inciso I do Artigo 7°, aprovado por 06 (seis) votos a favor e 01 (um) voto contra.  

PROJETO DE LEI 062/2014, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do município 

de Capão do Cipó – RS – para exercício financeiro de 2015”, aprovado por unanimidade.  PROJETO 

DE LEI 064/2014, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, de 02 (dois) psicólogos para atuarem nas áreas de saúde e assistência social no 

município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 065/2014, do Poder 

Executivo, que “Revoga os artigo 9° e 11 e o anexo I, da Lei Municipal n° 762, de 10 de setembro de 

2014, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N° 002/2014, do Poder Legislativo, que “Que aprova a prestação de contas do 

exercício 2011, dos administradores do município de Capão do Cipó”, aprovado por unanimidade.  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 003/2014, do Poder Legislativo, que “Que aprova a 

prestação de contas do exercício 2012, do administrador do Executivo Municipal de Capão do Cipó”, 

aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão, que 

será solene dia 23 de dezembro de 2014, na Câmara de Vereadores, às 10h00min e às 18h00min, a 

última sessão ordinária do ano de 2014. 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, 16 de dezembro de 2014.      
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