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ATA N° 08/ 2012 (Ordinária) 

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2012, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para mais uma  

Sessão Ordinária do ano de 2012. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente 

declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o senhor 

Presidente convida o 1º secretário para que faça a leitura da ata 07/2012, da Sessão Ordinária do dia 

13/03/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor Presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. Após o senhor Presidente convida 

o 1º secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta: 

INDICAÇÃO 014/2012, da vereadora Regina Weidmann, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

015/2012, do vereador Jairo Charão, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 016/2012, do vereador Jairo 

Charão, ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 017/2012, do vereador Jairo Charão, ao prefeito 

municipal. INDICAÇÃO 018/2012, do vereador Jairo Charão, ao prefeito municipal. OFÍCIO 014/2012, 

da Secretaria de Administração, enviando Projetos de Lei 009/2012, 010/2012, 011/2012, 012/2012 e 

013/2012. PROJETO DE LEI 009/2012, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao dispositivo da 

Lei Municipal nº 122/2003 e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 010/2012, do Poder 

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, nos termos da Lei Municipal 

nº 042, de 17 de julho de 2002, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 122, de 14 de 

outubro d e2003, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 011/2012, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar contrato com o IPERGS – Instituto de Previdência do 

Estado do Rio Grande do Sul, para a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e 

laboratorial, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 012/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a utilização de recursos do fundo agropecuário municipal – FAM, criado pela Lei Municipal nº 

433, de dezembro de 2009, e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 013/2012, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento 

do exercício de 2012”. PROJETO DE LEI 002/2012, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede 

revisão geral anual e concede aumento real na remuneração dos Servidores Públicos da Câmara 

Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, ocupantes de cargos de provimento efetivo, 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 003/2012, do Poder Legislativo, 
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que “Fixa índice, concede revisão geral anual nos subsídios dos Vereadores  e do Presidente da 

Câmara e dá outras providências”. PROJETO DE LEI 004/2012, do Poder Legislativo, que “Fixa 

índice, concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários 

municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e dá 

outras providências”. Após o senhor presidente solicita aos membros da Comissão de Constituição e 

Justiça e da Comissão de Orçamentos e Finanças que deem parecer verbal da EMENDA 01 AO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2012, que altera o art. 117 da Lei Complementar 

002/2009, de 31 de dezembro de 2009, sendo que todos foram favoráveis de ir a votação na sessão 

de hoje. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: EMENDA 01 AO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 001/2012, que altera o art. 117 da Lei Complementar 

002/2009, de 31 de dezembro de 2009, aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR 001/2012, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo contido na Lei 

Complementar nº 002/2009 – Estabelece o Código Tributário do Município – e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade.  Após o senhor Presidente convida a todos para a próxima 

Sessão que será dia 27/03/2012,  no mesmo horário e local. Verificando não haver mais nada a tratar 

o senhor Presidente declara encerrados 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 o 1º secretário da Mesa. Capão do Cipó, 20 de março de 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


