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ATA N° 17 / 2017 (Ordinária) 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2017, 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 2017. Havendo número regimental de 

vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos 

nossos trabalhos”. Após o senhor Presidente cumprimenta os presentes, passando a palavra à 1ª 

Secretária para que proceda a leitura da ata 016/2017, da Sessão Ordinária do dia 18/04/2017, que foi 

aprovada por unanimidade. Após o Senhor Presidente informa que devido à falta de energia elétrica 

não teve discursos. Após o senhor Presidente informa que devido à data base de reajustes salariais 

do funcionalismo Municipal, ser no mês de abril, e para que não precise fazer sessão extraordinária os 

Projetos que tratam sobre a matéria serão votados na sessão de hoje. Após o senhor Presidente 

pergunta aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamentos e 

Finanças deem parecer verbal, em conjunto, aos Projetos de Leis 001/2017, 002/2017, 003/2017 e 

004/2017, do Poder Legislativo e ao Projeto de Lei 013/2017, do Poder Executivo, ao que ambas 

foram favoráveis. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar: PROJETO DE 

LEI Nº 013/2017, do Poder Executivo, que “Fixa o índice, concede revisão geral anual na 

remuneração dos Servidores Públicos Municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, cargos 

em comissão e contratos administrativos temporários de pessoal do Poder Executivo, e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 001/2017, 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”, aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 002/2017, do Poder Legislativo, que “Fixa 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 Nº 003/2017, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, 

concede revisão geral anual dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito de Capão do Cipó, RS, nos 

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

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 004/2017, do Poder Legislativo, que “Fixa índice, concede revisão 

geral anual dos subsídios dos Secretários Municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, 

inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o 

senhor Presidente convida a todos para a próxima sessão dia 02/05/2017, 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 a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 25 de abril de 2017. 
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