
 

Ata 32/2014 
 

No dia treze de outubro   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, Gilmar da Costa, Patrícia 

Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu 
a trigésima  segunda   ,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 Indicação n° 087/2014,  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 uma 
Guarita no cruzando da rua João Tasch parte final,  com rua sem denominação, próximo a 

propriedade do Sr. Alberi Vargas.  Maiores explicações em Plenário. Ver. Gilmar da Costa-PT. 
Indicação n° 088/2014, 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 uma Guarita no cruzando da rua João Tasch,  com rua Otacílio de 
Matos. .  Maiores explicações em Plenário. Ver. Gilmar da Costa-PT. Indicação n° 089/2014, 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,  juntamente com 

Departamento de Transito Municipal veja a possibilidade da colocação de duas placas de “pare” e 
construção de dois “quebra molas” no cruzamento da Av. Dona Vanda que da acesso a VRS 818 
e a Rua Pedro Pereira. .  Maiores explicações em Plenário .Ver. Gilmar da Costa-PT. Indicação n° 

090/2014,  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 Saúde veja a possibilidade da contratação mais 

breve possível de uma Agente Saúde para atender na Micro Área 02, sendo que agente de saúde 
que atendia esta micro área foi exonerada do cargo.  Maiores explicações em Plenário. Ver. 
Nercindo Lasch. No expediente  do Poder Executivo, ficou baixado por falta de perecer o Projeto 

de Lei nº 072/2014, Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias  para o exercício financeiro de 2015.Também 
foram apresentados os seguintes projetos ,Projeto de Lei nº 079/2014, Autoriza o Executivo Municipal 

abrir  Crédito adicional   suplementar no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 403.200,00, e 

da outras providências. Projeto de Lei nº 080/2014, Autoriza a abertura de crédito adicional especial 

no orçamento  Municipal de 2014, No valor  de R$. 76.000,00, e da outras providências. No 
espaço dos requerimentos verbais O vereador Cassiano Caponi solicitou a secretaria de Obras 
que faça o patrolamento das estradas de Pantaninho , Borboleta e Flecha Azul, pois as mesmas 

precisam urgentemente de reparos. A vereadora Patrícia Demétrio solicitou a secretaria de Obras 
que providencie o patrolamento urgentemente das estradas secundarias do interior pois estão 
criticas . O vereador Luiz Carlos Bugs solicitou a secretaria de Obras que faça o patrolamento da 

estrada do Banco da Terra  em Novo Horizonte, Rincão dos Costas até a saída para o asfalto. 
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 treze  de outubro  de  dois mil e quatorze. 
 
 
 

Nercindo Lasch 

Presidente 


