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VOTAÇÃO NOMINAL DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE OUTUBRO DE 

2022 

PROJETOS: 

PROJETO DE LEI 051/2022, do Poder Executivo, que “Declara a desnecessidade de 02(duas) Vagas 

do cargo público efetivo de visitador, função visitador, do anexo III, quadro de servidores do 

Município, instituído pela Lei Municipal n° 580/2002 e dá outras providências.” Foi pedido vistas ao 

projeto, pelo vereador Diego Nascimento, para que seja enviado ofício ao Executivo para que 

venham aqui explicar como serão atendidas as comunidades que irão ficar sem as visitadoras, 

sendo aprovado o pedido de vistas por unanimidade. Portanto, o projeto não foi à votação, 

motivo vistas aprovada. 

PROJETO DE LEI 052/2022, do Poder Executivo, que “Cria do cargo de provimento efetivo de 

atendente educacional, no quadro de servidores do Município e dá outras providências”. Foi pedido 

vistas ao projeto, pelo vereador Diego Nascimento, pelos mesmos motivos do Projeto 051/2022, 

sendo que ambos tratam do mesmo assunto, sendo aprovado o pedido de vistas por 

unanimidade. Portanto, o projeto não foi à votação, motivo vistas aprovada. 

PROJETO DE LEI 061/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2022”. Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 063/2022, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar o pagamento parcelado da gratificação por antiguidade e abrir crédito adicional especial e dá 

outras providências”. Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI 015/2022, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a criação do Bairro Alvorada 

e dá outras providências”. Foi pedido vistas ao projeto, pelo vereador Luis Henrique Nascimento, 

pois necessita reunião com os moradores, motivo o nome do bairro ser decidido por quem mora 

lá, e solicita a Presidente da Câmara que marque uma reunião para ouvi-los, nada contra ao 

projeto, mas antes ouça a comunidade local, sendo aprovado o pedido de vistas por 

unanimidade. Portanto, o projeto não foi à votação, motivo vistas aprovada. 

                                                                        Capão do Cipó / RS, de 19 de outubro de 2022. 

 

Ionara de Fátima Nascimento Ferreira 

Vice-Presidente, em exercício de Presidente 
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