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No dia primeiro de setembro 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:    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 
sétima    ,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. A vereadora 
Celita Blos Ceolin não se fez presente na sessão.    No expediente do Poder Legislativo, foi 
aprovada a seguinte matéria Indicação Nº 077 /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 da construção de uma tubulação em frente as 

residências da Sra Adriana Barbosa, Sr. Jorge Luiz Schneider e o Sr. Amado da Costa na Rua 
Otacílio de Matos para o escoamento da água acumulada das chuvas. Ver. Nercindo Lasch-PP 
.Indicação Nº 078 /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 realizar a reparação do esgoto na residência da Sra. Maria Delci Kuntz localizado 

na Av. Dona Vanda sendo que o mesmo encontra-se em céu aberto podendo causar riscos a 
saúde dos moradores  vizinhos. Ver. Cassiano Caponi-PMDB .Indicação Nº 079 /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 da Assistência Social veja a possibilidade da construção de um 
banheiro na residência do Sr. Arlindo de Matos na localidade de Linha São Jorge. Ver. Cassiano 

Caponi-PMDB. No Expediente do Poder Executivo teve a seguinte matéria. Projeto de Lei nº 071 
/2014, Autoriza a abertura de Crédito adicional especial no orçamento Municipal de 2014, No valor 
total de R$. 509.920,83, e da outras providências. Aprovado. Projetos Apresentados para ser 

apreciado na próxima sessão. Projeto de Lei nº 072/2014, Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. Projeto de Lei nº 073/2014, Autoriza a 
contratação temporária de um arquiteto urbanista por excepcional interesse  público e da outras 

providências. Projeto de Lei Nº 074/2014, Autoriza o executivo municipal custear despesas para 
regularização das unidades habitacionais construídas no perímetro urbano do município, em 
decorrência do convênio SEHADUR/DEPRO nº 2597/2010, e da outras providências. No espaço 

dos requerimentos verbais dos senhores vereadores. O vereador Cassiano Caponi , solicitou a 
secretaria de obras ,que veja a possibilidade de realizar o empedramento da estrada que da 
acesso a residência da senhora Conceição de Souza na localidade de Linha São Jorge. No 

espaço destinado aos líderes de bancada. O vereador Luiz Carlos Bugs líder de bancada do PP 
convidou a todos para prestigiar nesta Quinta feira dia 4 de setembro a visita do deputado Adolfo 
Brito em nosso município. 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 primeiro de 
setembro de dois mil e quatorze. 
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