
 

   Ata 04/2014 

 
 
No dia dezessete  de março  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:   Nercindo Lasch ,  Celita Blos Ceolin, Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano 
Caponi ,João Pedro Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da Silva ,Claudio Antunes Vieira, 

Patrícia Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de 
Deus abriu a segunda  sessão ordinária do ano de 2014. O presidente  solicitou ao vereador 
Claudio Antunes VieiraVieira , para que procedesse a leitura do trecho bíblico.Logo em seguida o 

mesmo a leitura das atas das sessões anterior a qual foram postas em discussão e votação, 
sendo aprovada por todos, com retificação da vereadora Celita Blos Ceolin  que pede informação 

sobre o calçamento e não asfalto no Rua Nelcindo Muratt No expediente do Poder 
Legislativo.Indicação Nº 08/14,  O vereador que esta 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 Agricultura  veja a possibilidade 
de disponibilizar o serviço do enlerador para a limpeza das lavouras dos pequenos produtores do 

município.. Ver. João Pedro F. De Matos – PSDB Aprovada por Unanimidade. No expediente do  
Poder Executivo Projeto de lei Nº 004/2014 , Cria o cargo de  Professor do Ensino Fundamental – 
Séries  finais de Língua Espanhola ;  Cria duas vagas no cargo de professor de Educação Infantil 

e do Ensino  Fundamental de 1ª á  4ª série; e duas vagas no cargo de professor do Ensino 
Fundamental – séries finais, sendo uma na disciplina de Geografia, e uma na Disciplina de 

Português; altera a  Tabela constante do artigo 28 da lei Municipal nº 087/01, e dá outras 
providências.  Aprovado. 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.  Aprovado. PROJETO DE LEI Nº 020/2014Autoriza o 
Município de Jacuizinho receber em doação do Município de Espumoso/RS, um imóvel com área 

de 1.050 M2, e dá outras providências. Aprovado. PROJETO DE LEI Nº 021/2014, Autori za o 
pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e dá outras 
providências.  Aprovado. PROJETO DE LEI Nº 022/2014 Autoriza a abertura de crédito adicional 

especial no orçamento municipal de 2014, no valor de R$. 146.250,00,  e dá outras providências. 
Aprovado. PROJETO DE LEI Nº 023/2014, Autoriza a abertura crédito adicional suplementar no 

orçamento municipal de 2014, no valor total de R$ 56.000,00, e dá outras providências.  Aprovado. 
PROJETO DE LEI Nº 024/2014 ,Autoriza o município custear plano de saúde médica e hospitalar 
aos servidores titulares de cargo efetivo e em comissão, e aos exercestes de mandato eletivo, e 

da outras providências. Aprovado. PROJETO DE LEI Nº 025/2014, Autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no orçamento de 2014, no valor total de R$ 10.000,00, e dá outras providências. 

Aprovado Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 026/2014,  que fica com a seguinte redação:  
Cria uma vaga no cargo de vigilante,  junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do 
município; altera o quadro constante no art. 3º da lei municipal nº 038/01; e dá outras providências. 

Aprovado. PROJETO DE LEI Nº 026/2014,Aumenta a carga horária semanal e o valor do 
vencimento básico mensal do cargo de médico veterinário; cria uma vaga no cargo de vigilante, 

ambos junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do município; altera o quadro constante 
no art. 3º da lei municipal nº 038/01; e dá outras providências.  Aprovado Projeto de lei nº 
027/2014,Autoriza a filiação e contribuição do município á associação dos municípios do Alto da 

Serra do Botucaraí– AMASBI, e dá outras providências Aprovado. Continua baixado o 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.  Foram  
Apresentados os seguintes projetos ,Projeto de Lei Nº 028/2014, Autoriza a contratação 

temporária de um motorista geral por excepcional interesse público , e dá outras 
providências.Projeto de Lei Nº 029/2014, Aumenta a carga horaria semanal e a Remuneração 

mensal da contratação  temporária para o cago de assistente social autorizada pela lei Municipal 
Nº 818/13, e dá outras providências.Projeto de lei Nº 030/2014, Dá nova redação ao inciso III, do 
parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei Municipal Nº 347/05, Que define as atividades insalubres e 

perigosas para efeito de percepção do adicional correspondente.Projeto de Lei Nº 031/2014 , 



Dispõe sobre a realização da 1º EXPOJAC; autoriza firmar convênio com o CTG “ CAPITULINO 

VIEIRA” Objetivando a viabilização da 1º EXPOJAC;  Abre Crédito Adicional Especial no 
Orçamento Municipal Vigente ;e dá outras providências.  .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 Março de dois mil e quatorze. 
 

 
 

 
 

Nercindo Lasch 

Presidente 


