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ATA N° 27 / 2015 (Ordinária) 

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto do ano de 2015, 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 2015. 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 2° Secretário para que proceda a 

leitura da ata 26/2015, da Sessão Ordinária do dia 21/07/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente informa que a vereadora Marilene Margutti encontra-se em atestado médico 

e chama os vereadores para fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos, 

sendo que somente os vereadores Jaques Garcia, José Rodolfo de Brum, Miguelangelo Serafini, 

Regina Weidmann e Alacir Dessoe usaram a tribuna, pois faltou energia elétrica durante a sessão 

ordinária, não podendo a mesma ter sido gravada, nem ser transcrito a fala dos mesmos. Após o 

senhor Presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE LEI N° 028/2015, do Poder 

Executivo, que “Institui gratificação de serviço a ser paga aos titulares dos cargos de agente 

administrativo e tesoureiro, designados pelo Poder executivo a executarem os serviços de folha de 

pagamento e tesouraria do Poder Legislativo e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N° 031/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar convênio, que fazem entre si o município de Capão do Cipó/RS, através da Secretaria 

Municipal da Saúde e o Centro de Reabilitação Social e Beneficente Evangélico (SOS Vida), para 

execução de serviços na área de tratamento de dependência química, e dá outras providências”, 

aprovado por unanimidade. MOÇÃO 007/2015, dos vereadores aos familiares de José Donato Nunes, 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO 008/2015, dos vereadores aos familiares de Ester Oliveira, 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO 009/2015, dos vereadores aos familiares de Amália Nascimento 

Cortes, aprovada por unanimidade.  Após o senhor Presidente convida ao 2° Secretário para fazer a 

leitura das correspondências recebidas: OF. 133/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de 

Lei 032/2015. PROJETO DE LEI N° 032/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza a criação do Cargo 

em Comissão de Coordenador do Núcleo de Farmácia do Poder Executivo Municipal de Capão do 

Cipó e dá outras providências”. OF. 154/2015, do Gabinete do Prefeito, retirando Projeto de Lei 

030/2015. ATESTADO MÉDICO, vereadora Marilene Margutti. OF. 155/2015, do Gabinete do 

Prefeito, enviando Projeto de Lei 033/2015. PROJETO DE LEI N° 033/2015, do Poder Executivo, que 

“Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 02 (dois) professores 

para atuar na Educação Infantil e dá outras providências”. MOÇÃO 007/2015, dos vereadores aos 

familiares de José Donato Nunes. MOÇÃO 008/2015, dos vereadores aos familiares de Ester Oliveira. 

MOÇÃO 009/2015, dos vereadores aos familiares de Amália Nascimento Cortes. Após o senhor 

Presidente convida a todos para a próxima sessão, que será dia 11/08/2015, no mesmo horário e 

local. Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrado os trabalhos da 
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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 2° Secretário da Mesa. Capão do 

Cipó, 04 de agosto de 2015. 

 


