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ATA N° 12 / 2015 (Extraordinária) 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2015, às 13h00min, 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 18 da Lei Orgânica Municipal, para apreciação de 01 (um) Projeto de Lei, oriundo 

do Poder Executivo Municipal, 03 (três) Projetos de Leis e 01 (um) Projeto de Resolução de Mesa, 

oriundos do Poder Legislativo Municipal. Procedendo a abertura da Sessão, o Presidente, Vereador 

José Rodolfo de Brum, cumprimenta os presentes, informa que o vereador Jairo Charão não se faz 

presente e explica o motivo da convocação. Após o senhor Presidente pede à 1ª Secretária, 

vereadora Marilene Margutti, que leia o Ofício Gabinete 068/2015, enviando o Projeto de Lei 018/2015 

e os Projetos de Leis e Projeto de Resolução de Mesa do Poder Legislativo. PROJETO DE LEI 

018/2015, do Executivo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual e concede aumento real na 

remuneração dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos 

em comissão e contratos administrativos temporários de pessoal do Poder Executivo”. PROJETO DE 

LEI 002/2015, do Legislativo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual e concede aumento real 

na remuneração dos servidores públicos da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de 

cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e contratos temporários de pessoal no Poder 

Legislativo, nos termos do artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 003/2015, do Legislativo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual dos 

subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal e dá outras providências”. PROJETO 

DE LEI 004/2015, do Legislativo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual dos subsídios do 

prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso 

X, da Constituição Federal, e dá outras providências”. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 

005/2015, do Legislativo, que “Dispõe sobre a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do dia 21 

de abril de 2015 e dá outras providências”.  Após o senhor Presidente 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 018/2015, do Executivo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual e concede 

aumento real na remuneração dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento 

efetivo, cargos em comissão e contratos administrativos temporários de pessoal do Poder Executivo”, 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 002/2015, do Legislativo, que “Fixa o índice, concede 

revisão geral anual e concede aumento real na remuneração dos servidores públicos da Câmara de 

Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e 

contratos temporários de pessoal no Poder Legislativo, nos termos do artigo 37, Inciso X, da 

Constituição Federal, e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
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003/2015, do Legislativo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual dos subsídios dos 

vereadores e do presidente da Câmara Municipal e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 004/2015, do Legislativo, que “Fixa o índice, concede revisão geral 

anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos 

termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências”, aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO DE MESA N° 005/2015, do Legislativo, que “Dispõe sobre 

a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do dia 21 de abril de 2015 e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade.  Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara 

encerrados os trabalhos da presente Sessão Extraordinária e informa que a próxima Sessão Ordinária 

será dia 28 de abril de 2015, às 18h00min. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que 

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

Cipó, 16 de abril de 2015. 

 

 

 

 


