
  

 

 
Sessão Ordinária do dia 13/12/2022: 
 
VOTAÇÃO NO EXPEDIENTE:  ATA Nº 47/2022, da Sessão Ordinária de 06/12/2022. 

                                                      

COMUNICAÇÃO NO EXPEDIENTE:  

MOÇÃO DE APLAUSOS 004/2022, dos vereadores ao senhor Juvir Costella, ex-secretário de 

Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul e atual deputado estadual eleito, pelo 

trabalho realizado sobre as rodovias da região do Vale do Jaguari, na execução dos projetos Avançar 

e Pavimenta, em especial na RSC-377 entre Santiago e Santa Tecla e a ERS-533 acesso a Capão do 

Cipó. 

INDICAÇÃO 022/2022, do vereador Ryan Cecchetto, para que o Poder Executivo Municipal construa 

ao menos 02 quiosques de lazer dentro do Parque de exposições Amândio de Alcântara, 

especialmente próximo a pista de velocross. Contendo na obra: churrasqueira, pia e cobertura superior 

contra chuva e sol. E também, que seja arborizada (com mudas de árvores de sombra) a área próxima 

a cerca que delimita a pista dos espectadores, visando dar sombra e embelezamento a quem vai 

prestigiar os eventos desse esporte. 

INDICAÇÃO 023/2022, da vereadora Nariéle Zamboni, para que a Secretaria Municipal de Educação 

e a Secretaria de Obras estudem a possibilidade de Cobertura do Playground da EMEI Pingo de 

Gente. 

OFÍCIO 167/2022, do Poder Executivo, enviando Projetos de Leis 081/2022, 082/2022, 083/2022 e 

084/2022. 

PROJETO DE LEI 081/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana aos portadores de doenças graves e incapacitantes e dá 

outras providências”. 

PROJETO DE LEI 082/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município a contratar, em caráter 

temporário e emergencial, 01 (um) auxiliar de cozinha e limpeza e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 083/2022, do Poder Executivo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual na 

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

em comissão, contratos administrativos temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público 

municipal e inativos do Poder Executivo e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 084/2022, do Poder Executivo, que “Fixa índice e concede aumento real na 

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

em comissão, contratos administrativos temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público 

municipal e inativos do Poder Executivo e dá outras providências”. 
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PROJETO RESOLUÇÃO DE MESA 014/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a alteração do 

horário do expediente interno da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 017/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual 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 018/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual dos 

subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 019/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual nos 

subsídios dos secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 020/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e 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”. 

PROJETO DE LEI 021/2022, do Poder Legislativo, que “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”. 

 

ORDEM DO DIA (Discussão e Votação): 

 

PROJETO DE LEI 073/2022, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 

1053/2022, que autoriza o Município a contratar, em caráter temporário e emergencial, 01 (um) técnico 

em farmácia e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 074/2022, do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município 

de Capão do Cipó para o exercício financeiro de 2023”. 

PROJETO DE LEI 075/2022, do Poder Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

979/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefícios aos médicos participantes 

do Projeto „Mais Médicos para o Brasil‟ e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 077/2022, do Poder Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

1079/2022, que institui a gratificação de função para o cargo de provimento efetivo de „Agente 

Municipal‟, função „Agente Fiscal‟, fiscalização sanitária e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 078/2022, do Poder Executivo, que “Institui o procedimento de autorregularização 

tributária no âmbito do Município de Capão do Cipó  e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 079/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo efetuar o 

cancelamento dos créditos tributários e não tributários prescritos e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 080/2022, do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 

nº 002/2009 (Código Tributário Municipal) e dá outras providências”. 

MOÇÃO DE APLAUSOS 004/2022, dos vereadores ao senhor Juvir Costella, ex-secretário de 

Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul e atual deputado estadual eleito, pelo 



trabalho realizado sobre as rodovias da região do Vale do Jaguari, na execução dos projetos Avançar 

e Pavimenta, em especial na RSC-377 entre Santiago e Santa Tecla e a ERS-533 acesso a Capão do 

Cipó. 

PROJETO RESOLUÇÃO DE MESA 013/2022, do Poder Legislativo, que “Fica modificado o parágrafo 

8º do Artigo 9º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó”. 

PROJETO DE LEI 081/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana aos portadores de doenças graves e incapacitantes e dá 

outras providências”. 

PROJETO DE LEI 082/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Município a contratar, em caráter 

temporário e emergencial, 01 (um) auxiliar de cozinha e limpeza e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 083/2022, do Poder Executivo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual na 

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

em comissão, contratos administrativos temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público 

municipal e inativos do Poder Executivo e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 084/2022, do Poder Executivo, que “Fixa índice e concede aumento real na 

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

em comissão, contratos administrativos temporários de pessoal, cargos efetivos do magistério público 

municipal e inativos do Poder Executivo e dá outras providências”. 

PROJETO RESOLUÇÃO DE MESA 014/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a alteração do 

horário do expediente interno da Câmara de Vereadores e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 017/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual 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 018/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual dos 

subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 019/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e concede revisão geral anual nos 

subsídios dos secretários municipais de Capão do Cipó, RS, nos termos do artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal e dá outras providências”. 

PROJETO DE LEI 020/2022, do Poder Legislativo, que “Fixa índice e 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”. 

PROJETO DE LEI 021/2022, do Poder Legislativo, que “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”. 

                                                                    Capão do Cipó / RS, de 13 de dezembro de 2022. 

Ionara de Fátima Nascimento Ferreira 
Vice-Presidente, em exercício de Presidente 


