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No dia oito de setembro  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:    Ricardo 
Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro Ferreira de Matos, Francisco Fagundes da Silva 
,Celita Blos Ceolin Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, Patrícia Demétrio, sob presidência do 
vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a vigésima oitava    ,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 
Indicação Nº 080/2014   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 Educação , Cultura e Desporto veja a possibilidade de realizar reformas 
na Escola Municipal Borges de Medeiros na Localidade de Oralina para que a mesma possa continuar 
sendo Mesa Eleitoral para as eleições essas reformas se fazem devido as solicitações feitas pelas justiça 
Eleitoral para que a escola esteja em condições de funcionamento. Ver Cassiano Caponi-PMDB. 
Aprovada. Indicação Nº 081 /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 da 
construção de um pontilhão que da acesso a propriedade do Sr. Ivo Zimmer .Ver Cassiano Caponi-PMDB. 
Aprovada. Emenda Modificativa, A vereadora que abaixo subscreve no uso das atribuições previstas no 
art. 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores apresenta a seguinte Emenda 
Modificativa ao art. 5º do Projeto de Lei do Executivo nº 070/2014, que  Autoriza a Contratação de um 
inseminador por Excepcional interesse público, para atender necessidades temporárias junto ao serviço 
público municipal, que fica com a seguinte redação: Art. 5º    A contratação de que se trata a presente lei, 
será realizada pelo período de até seis(06 ) meses, podendo ser prorrogada pelo prazo previsto na 
legislação Municipal que dispõe sobre a matéria , podendo ainda ser extinta a qualquer tempo, na hipótese 
de extinção de alguns ou de todos os motivos que deu origem a mesma , e que estão previstos no art. 3º 
desta Lei. Ver Celita Blos Ceolin-PP Aprovada. Expediente do Poder Executivo : 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. Aprovado com 
emenda Modificativa. Projeto de Lei nº 073/2014, Autoriza a contratação temporária de um arquiteto 
urbanista por excepcional interesse  público e da outras providências. Aprovado. Projeto de Lei Nº 
074/2014, Autoriza o executivo municipal custear despesas para regularização das unidades habitacionais 
construídas no perímetro urbano do município , em decorrência do convênio SEHADUR/DEPRO nº 
2597/2010, e da outras providências. Aprovado. Projeto Apresentado para ser apreciado na próxima 
sessão. Projeto de Lei Nº 063/2014, Estabelece normas para a exploração do serviço de veículos de 
aluguel-Taxi, no Município de Jacuizinho/RS, e dá outras providências. Requerimentos Verbais. O 
vereador Nercindo Lasch, solicitou a secretaria de OBRAS veja a possibilidade de fazer o patrolamento 
com urgência na estrada geral que da acesso as comunidades de Serra dos Engenhos  , Linha São Jorge, 
Bangu e Rincão São Luiz. O vereador Cassiano Caponi , solicitou a secretaria de Obras assim que 
possível faça o patrolamento  da estrada de Oralina Baixa .Solicitou ainda que seja feito o empedramento 
da estrada que da acesso a residência do Senhor Lucio na mesma comunidade .A vereadora Patrícia 
Demétrio, solicitou ao Executivo Municipal juntamente com  a secretária de Obras , que estes tomem 
providencias em relação a Ponte sobre o Rio Caixão que liga Nosso Município ao Município de Tunas , 
pois foi pedido varias vezes  que se tome providencias  e até agora nada, a mesma está em precárias 
condições colocando em risco a vida dos munícipes tanto de Jacuizinho quanto de Tunas. Solicitou ainda o 
patrolamento das estradas das comunidades Pantaninho, Borboleta e Bela Vista. Na verdade deveria pedir 
o patrolamento das estradas  de todas as comunidades pois todas estão em péssimas condições. 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 oito de setembro  de  dois mil e quatorze.  
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