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No dia catorze de Abril 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, 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 sexta ,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 aprovada a 
seguinte matéria. Indicação nº 021/2014,  Que o Executivo Municipal através da secretária de Obras  
Viação e Serviços Urbanos, faça reparos na guarita próximo  a casa do Sr. João Vilmar Vieira , na 

localidade de Bela Vista. Ver. Cassiano Caponi-PMDB. Aprovada. Indicação nº 022/2014,  Que o 
Executivo Municipal através da secretária de Obras  Viação e Serviços Urbanos, faça o reparos  na 

estrada que da acesso a propriedade de Claucidio de Matos na localidade de Borboleta. Ver. João 
Pedro Ferreira de Matos - PSDB. Aprovado. Indicação nº 023/2014,  Que o Executivo Municipal 
através da secretária de Obras  Viação e Serviços Urbanos, veja a possibilidade de fazer reparos na 

estrada que da acesso a lavoura de Cleomar Oliveira dos Santos. Ver. Ne rcindo Lasch - PP. 
Aprovada. Projeto de Lei do Legislativo Nº 02/2014, autoriza a contratação temporária de Motorista 

por excepcional interesse público, e dá outras providências. Aprovado.  Foi apresentado os 
seguintes projetos de Lei do Poder  Legislativo. Projeto de Lei do Legislativo Nº 03/2014, Concede 
reajuste no valor do vencimento básico inicial dos servidores do Legislativo que especifica e dá 

outras providências. Projeto de Lei do Legislativo Nº 04/2014, Concede aos vereadores exercem-te 
de mandato eletivo a reposição de subsídios de que trata o inciso X, do art. 37, da Constituição 

Federal, e dá outras providências. No expediente do Poder Executivo foi apresentado os seguintes 
projetos. Projeto de Lei Nº 039/2014, concede reajuste no valor do vencimento básico inicial dos 
servidores que especifica, e dá outras providencias. Projeto de lei Nº 040/2014, Dá nova redação ao 

§ 1º do art. 3º da lei municipal nº 819/13, que institui o programa municipal do Vale Alimentação. No 
espaço dos requerimentos Verbais, A Vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou  ao Executivo Municipal 

através da secretaria de obras Viação e Serviços Urbanos,  que faça reparos na iluminação publica 
de nossa cidade que se encontra em precárias condições com muitas lâmpadas queimadas. Nas 
Explicações pessoais o vereador Cassiano Caponi parabenizou os organizadores dos jogos sol a sol 

, principalmente a comunidade de Pantaninho. O vereador Francisco Fagundes da Silva parabenizou 
os colorados. 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 catorze  de abri l de dois mil e 
quatorze. 
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