
                                      
 

Ata 02/2014 

 
No dia dezessete de Fevereiro de dois mil e catorze, às dezesseis horas, tendo como local o 
Plenário Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho -RS, reuniram-

se os vereadores: Luiz Carlos Bugs ,Celita Blos Ceolin, Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano 
Caponi ,João Pedro Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da Silva ,Claudio Antunes Vieira,  

sob presidência do vereador  Nercindo Lasch ,  que invocando a proteção de Deus abriu a 
segunda  sessão extraordinária do ano de 2014, Convocada pelo  prefeito Municipal Volmir 
Pedro Capitânio, no uso  das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, em 

especial as contidas no Inc. I do § 3°. Do Art. 13 e no Inc. XX do Art. 63 ambos da Lei Orgânica 
Municipal.  Na oportunidade o presidente solicitou, ao vereador Claudio Antunes Vieira,  para 
que procedesse a leitura do trecho bíblico. A vereadora Patrícia Demétrio não se fez presente na 
sessão.   No expediente do poder executivo foram aprovados os seguintes, Emenda 
Modificativa ao Projeto de lei nº 012/2014, que fica com a seguinte redação: Autoriza a 

prorrogação do prazo de vigência das contratação temporária de um vigilante pelo convênio 
PRADEM,  decorrente da lei municipal  Nº. 782/13  e dá outras providências. Aprovado com 4 
votos favoráveis e 3 contrários.Projeto de lei nº 012/2014, que autoriza a prorrogação do prazo 

de vigência das contratações temporárias de um vigilante pelo convênio PRADEM, e de um 
monitor de técnicas agrícolas decorrentes das leis municipais NRS. 782/13 e 790/13 e dá outras 
providências. Aprovado com a Emenda modificativa com 7 votos favoráveis. Projeto de lei nº 
013/2014, que autoriza a prorrogação do prazo de vigência das permutas de professores 

efetuadas com o município de Espumoso/RS, em decorrência da Lei Municipal nº 806/13, e dá 
outras providências, Aprovado por Unanimidade. Projeto de lei nº 014/2014, que autoriza a 

contratação de servidores por excepcional interesse público, para atender necessidade 

temporária junto a Secretária Municipal de Educação Cultura e Desporto, e dá outras 
providências. Aprovado com 5 votos favoráveis e 2 contrários dos vereadores Celita Blos Ceolin 
e Luiz Carlos Bugs. Projeto de lei nº 015/2014, dá nova redação aos artigos 4º e 7º da Lei 

Municipal nº 103/02, com suas alterações, que instituiu o sistema de Controle Interno no 
Município, e dá outras providências. Foi concedido visto ao Vereador Luiz Carlos Bugs. Projeto 

de lei nº 016/2014, que autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional especial no 

orçamento municipal de 2014, no valor de R$ 3.000,00, e dá outras providências. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de lei nº 017/2014 , que autoriza a contratação de um secretário de escola 

por excepcional interesse público, para atender necessidade temporária junto ao sistema 
municipal de ensino, e dá outras providências. Aprovado por 6votos favoráveis e 1 contrário.    
Projeto de lei nº 018/2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com 

o Banco do Estado do Rio Grande do Sul  S/A – BANRISUL, com agente do sistema BNDS, 
para a aquisição de uma escavadeira hidráulica e de um rolo compactador, e da outras 
providências. Foi concedido visto ao Vereador Francisco Fagundes da Silva. Projeto de lei nº 
019/2014, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 10.000,00 e dá outras providências. 

Aprovado por Unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a presente 
sessão extraordinária  e esta ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em vinte 
de dezessete de fevereiro  de dois mil e catorze. 

 
 

 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


