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ATA N° 43/2015 (Ordinária) 

 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro 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 à 1ª Secretária para que proceda a 

leitura da ata 42/2015, da Sessão Ordinária do dia 17/11/2015, que foi aprovada por unanimidade. 

Após o senhor presidente informa que os vereadores não farão o uso da Tribuna de seu espaço 

regimental devido falta de energia elétrica. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para 

fazer a leitura das correspondências recebidas: CONVITE, do Tribunal de Contas do Estado, 

convidando para Sessão Especial de posse da nova administração da Corte de Contas, às 11 horas 

do dia 16 de dezembro de 2015, na sede do TCE-RS. OF. 028/2015, da Secretaria da Fazenda, 

convidando para audiência pública de apresentação da LOA, às 08h30min, do dia 19 de novembro, na 

sala de reuniões da Prefeitura Municipal. OF. 227/2015, do Gabinete do Prefeito, enviando Projeto de 

Lei 042/2015. PROJETO DE LEI Nº 042/2015, do Poder Executivo, que “Estima a Receita e Fixa a 

despesa do município de Capão do Cipó – RS, para o exercício financeiro de 2016”. OFÍCIO 

125/2015, da Escola Chico Mendes, solicitando colaboração desta casa para que possam levar as 

turmas de 1º ao 5º anos a visitar o Criadouro São Brás, Planetário e a Base Aérea em Santa Maria. 

OFÍCIO 049/2015, da Secretaria de Saúde, solicitando apoio desta Casa para realizar a premiação do 

Projeto: Um Natal em minha casa. CONVITE, do Senhor Sergio Nunes, para participar do Programa 

Ideias na Mesa, dia 06 de dezembro, a partir da 08h no Clube Aliança. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima sessão, que será dia 1º/12/2015, no mesmo horário e local. 

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 a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 24 de novembro de 2015. 
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