
Ata 37/2014 
 
No dia dezessete de Novembro   de dois mil e quatorze, às dezenove horas, tendo como local o Plenário 
Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS, reuniram-se os vereadores: 
Luiz Carlos Bugs,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro Ferreira de Matos, 
Francisco Fagundes da Silva, Celita Blos Ceolin , Gilmar da Costa, Patrícia Demétrio, sob presidência do 
vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a trigésima  setima   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 Emenda Modificativa ao projeto 
de lei Nº 085/2014. Ao  Art. 7º, do Projeto de lei Nº 085/2014 que estima a receita e fixa a despesa do 
município de Jacuizinho para o exercício financeiro de 2014, o qual fica com a seguinte redação: Art.7º 
Ficam autorizados:   Ao poder Executivo , mediante decreto , a abertura de Créditos adicionais até o limite 
de 4% ( quatro por cento) da sua despesa  total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, 
para transposição ,remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, elementos de 
despesa, com a finalidade de suprir insuficiências de dotação orçamentárias , respeitada as prescrições 
constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320 de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes 
de: Anulação parcial ou total de suas dotações; Incorporação de superávit e /ou saldo financeiro disponível 
do exercício anterior, efetivamente apurados no balanço ;Excesso de arrecadação; Ver. Celita Blos Ceolin-
PP. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrario do vereador Ricardo Fernando de Oliveira .Expediente do 
Poder Executivo foram aprovados os seguintes projetos :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 .Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 085/2014, Estima a receita e fixa a despesa do 
município de Jacuizinho para o exercício financeiro de 2015 . .Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 
086/2014, Autoriza a realização de turno único com horário reduzido, no serviço público municipal, no 
período que especifica e dá outras providências. Aprovado por 5 votos favoráveis dos vereadores Ricardo 
Fernando de Oliveira , Gilmar da Costa, João Pedro de Matos, Patrícia Demétrio e Nercindo Lasch. E 4 
votos contrários dos vereadores Cassiano Caponi, Francisco F. Da silva , Luiz Carlos Bugs e Celita Blos 
Ceolin. Projetos apresentados: Projeto de Lei Nº 087/2014, Autoriza o executivo municipal Abrir crédito 
Adicional especial no orçamento municipal de 2014, no valor total de R$. 5.000,00, e dá outras providências. 
Projeto de Lei Nº 088/2014, Autoriza o executivo municipal Abrir crédito Adicional Suplementar no 
orçamento municipal de 2014, no valor total de R$. 66.100,00, e dá outras providências .Projeto de Lei Nº 
089/2014, Autoriza o executivo municipal Abrir crédito Adicional Suplementar no orçamento municipal de 
2014, no valor total de R$. 50.000,00, e dá outras providências. Projeto de  Nº 090/2014, Altera  o valor  da 
ajuda de custo aos servidores em serviço no interior do município previsto no caput do art. 2º da lei  
municipal Nº 048/01, alterado pelas leis  municipais NRS. 158/03, 575/09 e 691/11, e dá outras 
providências. Requerimentos Verbais: O vereador Cassiano Caponi, solicitou a secretaria de Obras Viação e 
Serviços Urbanos assim que possível faça o patrolamento da estrada secundária que do acesso às 
comunidades de Linha Pereira e Bela Vista passando pelos moradores  do Banco da Terra .A vereadora 
Celita Blos Ceolin, solicitou a Câmara Municipal através da mesa diretora  que encaminhe aos familiares da 
senhora Teresa Demétrio  Moção de Pesar pelo seu falecimento. No espaço das explicações pessoais o 
vereador Gilmar da Costa agradeceu ao secretario de Obras por atender seus pedidos. Também 
parabenizou a Salete da emáter pela bela iniciativa na plantação de flores no Ciepe e na praça municipal. A 
vereadora Patrícia Demétrio comentou sobre o falecimento de sua avó assenhora Teresa Demétrio. O 
vereador Francisco Fagundes da Silva , comentou que o vereador Gilmar da Costa deveria levar a indicação 
sobre a construção da casa mortuária,  feita varias vezes pelos vereadores ao prefeito .Também 
parabenizou ao Vereador Nercindo Lasch pelo bom trabalho que realizou quando assumiu como prefeito em 
exercício. O vereador Nercindo Lasch agradeceu aos funcionários que o ajudaram durante os dias que 
esteve a frente do Executivo Municipal.  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 dezessete de 
Novembro  de  dois mil e quatorze. 
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