
 01

                    

 

 

ATA N° 01 / 2015 (Extraordinária) 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 11h00min, no Plenário 17 de Abril, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa 

Legislativa para uma Sessão Extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara Municipal, de 

acordo com o artigo 7º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, para apreciação de 02 (dois) 

Projetos de Lei, oriundos do Poder Executivo Municipal, bem como formação das Comissões 

Permanentes para o exercício de 2015. Procedendo a abertura da Sessão, o Presidente, Vereador 

José Rodolfo de Brum, cumprimenta os presentes, registra a presença do prefeito, vice-prefeito, 

secretário do Planejamento, servidores da Casa e explica o motivo da convocação. Após o senhor 

Presidente pede à 1ª Secretária, vereadora Marilene Margutti, que leia o Ofício Gabinete 02/2015, 

enviando os Projetos de Lei 001/2015 e 002/2015. PROJETO DE LEI 001/2015, do Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento do exercício 

de 2015”.  PROJETO DE LEI 002/2015, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento do exercício de 2015”. Após o senhor presidente passa 

a palavra ao secretário da Fazenda, senhor João Martins Pinheiro para que faça explanação dos 

projetos aos vereadores, o qual cita que, inclusive, o valor da contrapartida do Projeto de Lei 001/2015 

diminuiu e que o dinheiro já se encontra depositado nas referidas contas, recurso esse de verba 

vinculada, só aguardando liberação do empenho. Citou que fora incluído no item 5, a compra de uma 

retro escavadeira, já aproveitando a oportunidade da convocação da Câmara de Vereadores no 

recesso. Sobre o Projeto de Lei 002/2015 que refere ao Passe Livre Estudantil, disse que o que 

ocorre é que o governo vem fazendo os repasses em atraso, e que o mesmo é por estudante e por 

dia utilizado, sendo que está vindo a maior esse valor, tendo que ser devolvido ao governo essa sobra 

de recurso, por isso o pedido para votação em urgência. Após questionamentos dos vereadores ao 

secretário, o senhor Presidente agradece ao mesmo pelas explicações. Após o senhor Presidente 

convida os colegas para formarem as Comissões Permanentes, que ficaram assim constituídas após 

debate entre os vereadores: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA: Vereador Miguelangelo 

Callegaro Serafini – Presidente, Vereador Jairo de Lima Charão– Vice-Presidente e Vereador Ibanez 

Garcia dos Santos – 3° Membro, com reuniões as 09h00min das terças-feiras; COMISSÃO DE 

ORÇAMENTOS E FINANÇAS: Vereador Jaques Freitas Garcia– Presidente, Vereadora Regina 

Aparecida Araujo Weidmann – Vice-Presidente e Vereador Alacir Dessoe – 3° Membro, com reuniões 

as 09h30min das terças-feiras; COMISSÃO DE POLÍTICAS GERAIS: Vereador Diego Santos do 

Nascimento – Presidente, Vereadora Marilene Margutti – Vice-Presidente e Vereador Jaques Freitas 

Garcia – 3° Membro, com reuniões as 10h00min das terças-feiras; COMISSÃO DE ÉTICA: Vereador 

Alacir Dessoe – Presidente, Vereador Ibanez Garcia dos Santos – Vice-Presidente e Vereador Jairo 

de Lima Charão – 3° Membro, com reuniões às 10h30min das terças-feiras. Após o senhor Presidente 
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pede às comissões que deem o parecer verbal dos Projetos, para o início da votação, sendo que 

todos os vereadores deram Parecer favorável a ir à votação. Após o senhor Presidente convida os 

vereadores para discutir e votar: PROJETO DE LEI 001/2015, do Executivo, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento do exercício de 2015”, aprovado 

por unanimidade.  PROJETO DE LEI 002/2015, do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento do exercício de 2015, aprovado por 

unanimidade. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os 

trabalhos da presente Sessão Extraordinária. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

após lida, discutida e aprovada será devidamente assinada pelos vereadores presentes. Capão do 

Cipó, 15 de janeiro de 2015. 

 

 

 


