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No dia vinte e quatro de março de dois mil e catorze, às dezoito horas, tendo como local o Plenário 

Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho -RS, reuniram-se os 
vereadores:  Celita Blos Ceolin, Luiz Carlos Bugs,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, 

João Pedro Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da Silva ,Claudio Antunes Vieira, Patrícia 
Demétrio, sob presidência do vereador Nelcindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a 
Terceira   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, Indicação 009/2014, Que 

o Executivo Municipal através da secretaria de Obras veja a possibilidade de realizar a reforma da 
ponte sobre o Rio Cachão que faz a ligação da Localidade de Borboleta com o município de Tunas. 
Ver. João Pedro F. De Matos- PSDB. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 010/2014, Que o 

Executivo Municipal através da secretária de Obras, veja a possibilidade da construção de uma 
guarita na encruzilhada em frente à residência de João Ladir Pereira Kremer (Baroso) na localidade 

de Linha Pereira. Ver. Claudio Antunes Vieira- PDT. Aprovado por Unanimidade. No expediente do 
Poder Executivo foi aprovada a seguinte matéria. Projeto de Lei Nº 028/2014, Autoriza a contratação 
temporária de um motorista geral por excepcional interesse público, e dá outras providências. 

Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 029/2014, aumenta a carga horária semanal e a 
Remuneração mensal da contratação temporária para o cargo de assistente social autorizada pela lei 

Municipal Nº 818/13, e dá outras providências. Reprovado com 5 votos contrários dos vereadores, 
Nelcindo Lasch, Celita Blos Ceolin , Cassiano Caponi e Francisco Fagundes da Silva.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. Aprovado por Unanimidade. 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. Aprovado com 5 votos favoráveis dos vereadores, Nelcindo Lasch, Patrícia 

Demétrio, João Pedro F. De Matos e Claudio Antunes Vieira.Projetos Apresentados para a próxima 
sessão. Projeto de Lei do Legislativo n º 01/2014, cria o cargo de Oficial Administrativo; Cria o cargo 

de Motorista, todos junto ao quadro de cargos  de Provimento efetivo do poder Legislativo; altera o 
quadro constante Art. 7º da lei Municipal nº 458/07; e dá outras providências.Projetos 032 /2014, 
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal  de 2014, no valor total de 

R$ .97.500,00, e dá outras providências.Projetos 033 /2014  Autoriza o executivo Municipal a abrir  
crédito adicional especial no orçamento Municipal  de 2014, no valor total de R$ 130.000,00, e dá 

outras providências.Projetos 034 /2014, Autoriza o executivo Municipal  abrir crédito adicional 
suplementar no orçamento Municipal  de 2014, no valor total de R$ 140.000,00, e dá outras 
providências. No espaço dos lideres de bancadas, a vereadora Patrícia Demétrio agradeceu a 

presença de todos que estiveram presentes na reunião com o Deputado Sérgio Marcelo Moraes sexta 
feira dia 28, aqui na câmara. 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 vinte e quatro 
de Março de dois mil e quatorze. 
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