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No dia dezoito  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 quinta, 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 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 fazer terraplanagem  para a 
construção  de um Galpão na propriedade de Pedro Juraci da Silva  na comunidade de Flecha Azul  . Ver 
João Pedro F. de Matos-PSDB. Aprovada por unanimidade. Indicação n° 071/2014, 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 Administração 
indústria e planejamento  que veja a possibilidade de fazer uma creche , pois em nosso município , servidores 
e toda a comunidade  não tem onde deixar seus filhos para trabalhar .  Ver. Claudio Antunes Vieira-PDT. 
Aprovada por unanimidade. Indicação n° 072/2014.  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 trocar a placa de sinalização  que indica o acesso ao Nosso município, que está localizada 
no sentido a Salto do Jacuí que seja transferida para o trevo que dá  acesso  ao Município de Jacuizinho, pois 
no mesmo só á indicação do Município de Espumoso. Ver. Claudio Antunes Vieira-PDT Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 073/2014, 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 tirar 
os arrames de espinhos  de dentro da guarita  próximo a lavagem de carros , pois ali as pessoas esperam o 
ônibus e as crianças esperam o transporte escolar. Ver. Claudio Antunes Vieira-PDT. Aprovada com  7 votos 
favoráveis e 1 contrário do vereador Francisco Fagundes da Silva. No expediente do Poder Executivo foram 
apresentados os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 067/2014, Autoriza a Realização da X Romaria 
Tradicionalista do Brasil, como evento oficial do município, e dá outras providencias. Projeto de Lei nº 
068/2014, Autoriza o Executivo Municipal abrir  Crédito adicional   suplementar no orçamento Municipal de 
2014, No valor total de R$. 107.600,00, e da outras providências. Projeto de Lei nº 069/2014, Autoriza a 
Prorrogação do prazo de vigência das contratações temporárias  de três Motoristas Geral , e de uma Técnica 
em enfermagem , decorrentes das leis Municipais NRS. 784/13, 788/13 e 900/14, e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 070/2014, Autoriza a contratação de um inseminador por excepcional interesse público ; 
para atender necessidade temporária junto ao serviço público municipal e dá outras providências. No espaço 
dos requerimentos verbais O vereador Cassiano Caponi , solicitou a secretaria de Obras que providencie o 
patrolamento das estradas Gerais e secundarias de nosso município. A vereadora Celita Blos Ceolin solicitou 
ao Executivo Municipal que de continuidade no calçamento da Rua Nelcindo Muratt, para assim não perder o 
recurso do mesmo, e dar melhores condições para os moradores desse rua, acabando com o barro e poeira. 
A vereadora Patrícia Demétrio, solicitou a secretaria de Obras que arrume a ponte sobre o Rio Caixão, que se 
encontra em péssimas condições. O vereador Luiz Carlos Bugs solicitou a Administração municipal viabilize 
dentro dos próximos projetos de habitação, que os beneficiários do banco da terra sejam também 
beneficiados com programas Estadual e Federal. No espaço das explicações pessoais a vereadora Celita 
Blos Ceolin comentou sobre a trágica morte do candidato a presidência Eduardo Campos. 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 dezoito de agosto de  dois mil e quatorze. 
 
 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


