
Ata 24/2014 
 

No dia onze  de agosto  de dois mil e quatorze, às dezoito horas, tendo como local o Plenário 
Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS, reuniram-se os 
vereadores:  Celita Blos Ceolin,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro 

Ferreira de Matos, Francisco Fagundes da Silva , Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, 
Patrícia Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de 
Deus abriu a vigésima quarta    ,sessão ordinária do ano de 2014. O presidente solicitou a 

vereadora Patrícia Demétrio, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Logo em seguida o 
mesmo a leitura da ata da sessão anterior a qual foi posta em discussão e votação, sendo 
aprovada por todos.   No expediente do Poder Legislativo,  foi aprovada a seguinte matéria.  

Indicação nº 067/2014 , O vereador que este subscreve-se, usando de suas atribuições legais 
definidas no Regimento Interno  deste Poder Legislativo vem a presença de Vossa Excelência 
pedir ao Executivo Municipal através da Secretaria de Administração,  veja a possibilidade  da 

construção de uma rampa de acesso para os portadores de deficiência física na porta de entrada 
da Prefeitura Municipal. Ver Nercindo Lasch-PP. Indicação n° 068/2014 O vereador que este 
subscreve-se, usando de suas atribuições legais definidas no Regimento Interno  deste Poder 

Legislativo vem a presença de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal através da 
Secretária de Obras, Viação e Serviços Urbanos veja a possibilidade  de realizar o empedramento 
do cerro que faz a divisa da localidade do Flecha Azul com a localidade de Borboleta. Ver João 

Pedro F. de Matos-PSDB .Indicação nº 069/2014 , O vereador que este subscreve-se, usando de 
suas atribuições legais definidas no Regimento Interno  deste Poder Legislativo vem a presença 
de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal através da Secretaria de Administração,  veja a 

possibilidade   da isenção da taxa cobrada para a prática esportiva no Ginásio Municipal para os 
times que estão participando do Campeonato Municipal de Futsal. Ver Cassiano Caponi. 
Indicação n° 070/2014 O vereador que este subscreve-se, usando de suas atribuições legais 

definidas no Regimento Interno  deste Poder Legislativo vem a presença de Vossa Excelência 
pedir ao Executivo Municipal através da Secretária de Obras, Viação e Serviços Urbanos veja a 
possibilidade  de realizar reparos na rede de iluminação pública nas ruas Otacílio de Matos e João 

Tasch. Ver. Claudio Antunes Vieira-PDT. No expediente do Poder Executivo foram aprovado os 
seguintes projetos, Projeto de Lei nº 065/2014, Autoriza o Executivo Municipal a  abrir  Crédito 
adicional  especial no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 17.000,00, e da outras 

providências .Projeto de Lei nº 066/2014, Autoriza o Executivo Municipal abrir  Créditos adicionais  
Especial e suplementar no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 221.600,00, e da 
outras providências. No espaço dos requerimentos verbais, A vereadora Celita  Blos Ceolin, 

solicitou ao Executivo Municipal que veja a possibilidade de fazer a construção de um pórtico no 
trevo de acesso a saída para Salto do Jacuí. Solicitou novamente a secretaria de Saúde que veja 
a possibilidade de fornecer protetor solar as pessoas carentes do nosso município, assim 

estaremos prevenindo o Câncer de Pele, que vem atingindo muitas pessoas principalmente os 
Agricultores. O vereador Francisco Fagundes da Silva, solicitou a secretaria de Obras Viação e 
Serviços Urbanos que faça o empedramento na estrada da propriedade do Senhor Arlindo em 

Oralina Baixa. No espaço dos líderes de bancada o vereador Cassiano Caponi líder de bancada 
do PMDB, comentou que o Deputado Alceu Moreira esteve no ultimo sábado visitando nosso 
município. No espaço das explicações pessoais dos senhores vereadores, a vereadora Celita 

Blos Ceolin,  Prestou as condolências a família da Senhora Sirlei Iora pela perca de seu Filho ela  
que foi servidora de nosso Município. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a 
presente sessão ordinária e esta ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em 

onze de agosto de  dois mil e quatorze. 
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Presidente 

 


