
Ata 33/2014 
 
No dia vinte  de outubro   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, Gilmar da Costa, Patrícia Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo 
Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a trigésima  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° 091/2014,  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 Saúde veja a possibilidade de 
disponibilizar um exame tomografia para a munícipe Tatiane da Silva , sendo que a mesma possui graves 
problemas respiratórios e somente com esse exame poderá chegar ao diagnostico. Ver. Nercindo Lasch-PP. 
Indicação n° 092/2014,  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 aumentar o aterro ou 
levantar a estrada próximo a ponte do Rio Jacuizinho na divisa com o município de Campos Borges. Pois com 
um grande volume de chuvas a água do mesmo acaba saindo do leito , passando pelo lado do aterro 
interrompendo assim a passagem de veículos. Ver. Nercindo Lasch-PP. Indicação n° 093/2014,  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 um quebra molas na Rua João Tasch nas 
proximidades da residência do Sr. Marcio Castro. Ver. Gilmar da Costa-PT. Indicação n° 094/2014,  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 que designe uma equipe para 
percorrer o interior do município para ajudar as comunidades e os munícipes que de uma forma ou outra foram 
atingidos pelo temporal no final de semana. Ver Cassiano Caponi-PMDB. Expediente do Poder Executivo 
foram aprovados os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 072/2014, Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias  
para o exercício financeiro de 2015.Projeto de Lei nº 079/2014, Autoriza o Executivo Municipal abrir  Crédito 
adicional   suplementar no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 403.200,00, e da outras 
providências. Projeto de Lei nº 080/2014, Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento  
Municipal de 2014, No valor  de R$. 76.000,00, e da outras providências. Projetos apresentados: Projeto de Lei 
do Legislativo nº 05/2014,Autoriza a realização de turno único , com horário reduzido nos serviços 
administrativos da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS , no que especifica e dá outras 
providências. Projeto de Lei Nº 082/2014, Cria o cargo em comissão 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 083/2014, Cria o cargo em 
comissão de coordenador do Cras  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. 
Requerimentos Verbais: A vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou a  Mesa Diretora que requeira do Executivo 
Municipal esclarecimentos em relação o acidente ocorrido dia 19 de outubro com um veiculo da secretaria de 
Obras. No espaço destinado as explicações pessoais dos senhores vereadores, o vereador Luiz Carlos Bugs 
parabenizou a vereador Gilmar da Costa  pelo empenho e conquista na realização de suas indicações . 
também parabenizou o vereador Claudio Antunes Vieira pelo bom trabalho que vem realizando a frente da 
secretária de Agricultura. O vereador Nercindo Lasch, parabenizou os cavalarianos que participaram  da 
cavalgada da Romaria Tradicionalista do Brasil. Também comentou sobre o alto preço dos artigos alimentícios 
e das bebidas vendidas no evento , comentou que nas próximas romarias  o Executivo Municipal veja a 
possibilidade de colocar os mesmos com um preço mais em conta .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 de outubro  de  dois mil e quatorze. 
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