
Ata 23/2014 
 

No dia quatro de agosto  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:  Celita Blos Ceolin,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro 
Ferreira de Matos, Francisco Fagundes da Silva , Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, 

Patrícia Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de 
Deus abriu a vigésima 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.   No expediente do Poder Legislativo,  Indicação n° 066/2014 O vereador 
que este 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 Obras, Viação e Serviços Urbanos veja a possibilidade  de reparos na 
estrada geral que da acesso a localidade de Serra dos Engenhos, devido a mesma possuir 

trechos intransitáveis. Ver. Claudio Antunes Vieira-PDT. Aprovada No expediente do poder 
Executivo foram aprovados os seguintes projetos de lei, Projeto de Lei Nº 062/2014, altera o 
valor do vencimento do cargo de agente  comunitário de saúde , altera a tabela constante do 

art. 3º da lei municipal nº 038/01,  e dá outras providências. Projeto de Lei nº 064/2014, 
Autoriza o Executivo Municipal abrir  Crédito adicional  suplementar no orçamento Municipal de 
2014, No valor total de R$. 27.000,00, e da outras providências. Também foram apresentados 

os seguintes projetos para ser apreciado na próxima sessão. Projeto de Lei nº 065/2014, 
Autoriza o Executivo Municipal a  abrir  Crédito adicional  especial no orçamento Municipal de 
2014, No valor total de R$. 17.000,00, e da outras providências. Projeto de Lei nº 066/2014, 

Autoriza o Executivo Municipal abrir  Créditos adicionais  Especial e suplementar no orçamento 
Municipal de 2014, No valor total de R$. 221.600,00, e da outras providências. No espaço dos 
requerimentos verbais ,A vereadora Celita  Blos Ceolin, solicitou que o Executivo Municipal veja 

a possibilidade de ajudar a comunidade da linha São Jorge ,no salão comunitário para 
regularizar as obras exigidas pelos bombeiros e que o mesmo possa realizar festas e eventos 
na comunidade. O vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou ao executivo municipal que veja a 

possibilidade de  resolver a falta de água no assentamento de Novo Horizonte ,se for colocado 
novo encanamento, que seja feito pela estrada que o trajeto é mais curto que o atual rede. O 
vereador Cassiano Caponi, solicitou  que a secretaria de obras assim que possível faça o 

empedramento da estrada que da acesso a casa de varonil kremer na localidade de Oralina 
Baixa.O vereador Francisco Fagundes da Silva , solicitou a secretaria de Obras  que faça a 
limpeza dos entulhos na Rua Nestor Fiuza  na saída para a Avenida  João Fernandes. No 

espaço das explicações pessoais a vereadora Celita Blos Ceolin , solicitou explicações do 
Executivo Municipal pois no dia vinte e um de julho foi votado o seguinte Projeto de Lei nº 
060/2014, Autoriza a prorrogação do prazo da contratação temporária de um Operador de 

Trator Agrícola, decorrente da Lei Municipal  nº 784/13, e dá outras providências, projeto este 
com regime de urgência, mas sendo que o contratado não está exercendo sua função como 
operador de trator agrícola, e sim motorista de Coletivo. Sendo assim que o Executivo 

esclareça essa situação. 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 quatro 
de agosto de  dois mil e quatorze. 
 

 
 

Nercindo Lasch 
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