
Ata 30/2014 
 

No dia vinte e dois  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, Celita Blos Ceolin Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, Patrícia 
Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a 

trigésima     ,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 Indicação nº 083/2014, 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 , que veja a 

possibilidade de realizar reparos  na estrada que da acesso a propriedade de Paulo Homero da Silva 
na localidade de Bela Vista . Ver. Nercindo Lasch –PP. Indicação nº 084/2014, 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 Educação  veja a possibilidade de reativar a partir do próximo ano letivo a Escola Municipal Borges 
Medeiros na localidade de Oralina para o funcionamento Pré –Escola, devido os alunos que 

freqüentam a pré-escola serem pequenos , dificultando assim a vinda desses até a sede do município 
para freqüentarem essa série inicial. Ver. Cassiano Caponi-PMDB .No Expediente do Poder Executivo 
foram  apresentado para ser apreciado na próxima sessão .Projeto de Lei Nº  075/2014, Cria o Cargo 

de Orientador Social junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do município ; altera o quadro 
constante do art. 3º  da lei municipal nº 038/01; e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 076/2014, 
Cria os cargos em comissão de coordenador do Cras, de Diretor do departamento de Obras, e de 

Diretor do departamento de Habitação junto ao Quadro de cargos em comissão e funções 
Gratificadas do Poder Executivo; Altera a tabela constante do artigo 1º, da Lei Municipal nº 054/01; e 
dá outras providências. Projeto de Lei Nº 077/2014, Autoriza a contratação temporária de um 

Odontólogo por Excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de lei nº 078/2014, 
institui Gratificação de serviço para os enfermeiros das equipes da estratégia de saúde da família – 
esf do Município, e dá outras providências. No espaço dos requerimentos Verbais. O vereador 

Cassiano Caponi , solicitou  a secretaria de Obras que veja a possibilidade de fazer o patrolamento da 
estrada que da acesso a casa de Orlando Caponi que está em precárias condições. O vereador 
Claudio Antunes Vieira, solicitou novamente a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos que 

faça reparos nas guaritas do interior e cidade que estão em péssimas condições. A vereadora Celita 
Blos Ceolin, solicitou ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria de Obras Viação e Serviços 
Urbanos, que faça melhorias na praça municipal colocando bancos e construindo um banheiro público 

. O vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou a secretaria de  Obras Viação e Serviços Urbanos que faça o 
patrolamento das estradas de Oralina e Flecha Azul. No espaço dos líderes de bancada o vereador 
Cassiano Caponi líder de bancada do PMDB agradeceu a presença de todos os presentes na sessão. 

No espaço destinado as explicações pessoais a vereadora Celita Blos Ceolin comentou que foi 
realizada na câmara audiência publica e mais uma vez não apareceu minguem.  O vereador Luiz 
Carlos Bugs comentou sobre as melhorias que deveriam ser feitas na praça municipal, colocação de 

bancos construção de banheiro, onde todos os munícipes e visitantes poderiam desfrutar . O vereador 
Nercindo Lasch comentou a falta de participação dos munícipes nas audiências públicas. Também 
parabenizou ao Executivo Municipal juntamente com a secretaria de assistência social pela realização 

da primeira semana de valorização da vida.  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 
dois de setembro de dois mil e quatorze. 
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