
 

Ata 12/2014 
 
No dia dezesseis de maio 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 , Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, Patrícia Demétrio, sob 
presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a décima, 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 não houve matéria a ser apreciada. No espaço do Poder Executivo a vereadora  Patrícia 

Demétrio pediu visto ao Projeto de Lei Nº 043/2014, Acrescenta atribuições nos cargos  de 
enfermeiro e de fisioterapeuta criados pelas leis Municipais NRS. 038/01 e 624/10, e integrantes do  

quadro de cargos de provimento efetivo da administração municipal constante do art. 3º da lei  
municipal nº 038/01, e dá outras providências. Também foi apresentado a seguinte matéria para a 

próxima sessão, Projeto de lei nº 044/2014, Autoriza a abertura de crédito adicional especial no 
orçamento Municipal de 2014, no valor de R$ .250.000,00, e dá outras providências. , Projeto de lei  

nº 045/2014, Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento Municipal de 
2014, no valor de R$ .89.500,00, e dá outras providências. No espaço dos requerimentos verbais 

dos senhores vereadores, o vereador Francisco Fagundes da Silva solicitou a secretaria de obras que 
arrume a estrada da Jacuizinho até a grandespe que está em péssimas condições. No espaço de 

líder de bancadas o vereador Claudio Antunes Vieira comentou que sempre defende os agricultores  
e é vergonhoso ter que explicar aos agricultores a falta de competência em alguns setores do Poder 
Executivo , em relação ao programa do calcário que era de graça e agora tem que pagar R$ 600,00  
reais e ainda não se sabe se vai sair. No espaço dos Lideres de Bancada. O vereador Ricardo 
Fernando de oliveira agradeceu as colocações e agradecimentos do assessor Jurídico Roberto Diego 
de Oliveira em relação ao Projeto 043/2014. O vereador Luiz Carlos Bugs comentou que varias vezes 
colocou que o projeto do Calcário estava com a entrega atrasada, quando colocava em plenário o 

vereador Claudio Antunes Vieira defendia que estava tudo dando certo e em breve seria  feita a 
entrega do mesmo , e hoje o próprio vereador admite que está havendo incompetência por parte 

do Executivo. A vereadora Celita Blos Ceolin comentou que o secretario de Agricultura deveria  vir a 
Câmara dar explicação em relação ao projeto do Calcário , por que o projeto não foi adiante,  

projeto este que foi muito usado na campanha, era de graça e agora os agricultores tem que pagar 
600,00 reais. Tem muitos agricultores que não tem condições de pagar esses 600,00 reais e ainda o 

secretario fala que se não tem como pagar, deixe pra quem pode. Isso é um desrespeito com nossos 
agricultores. O vereador Francisco Fagundes da Silva comentou que certamente o secretario tem 

que dar uma explicação não somente aos vereadores mais principalmente aos agricultores em 
relação ao projeto do Calcário. Agradeceu a presença dos senhores Rui Pereira e Jorge Henrique 
Haas. O vereador Nercindo Lasch comentou que já foi muito cobrado por agricultores em relação ao 
aumento das horas maquinas e até explicar que o aumento foi através de decreto do poder  
Executivo, e agora uma nova cobrança em relação aos R$ 600,00 que os agricultores terão que 
pagar para receber o calcário, pois muitos agricultores acham que foi os vereadores quem 
autorizaram o secretario da agricultura fazer essa cobrança em um programa que antes era de  
graça. E ainda tem muitos agricultores que estão em divida ativa por que fizeram o analise de solo e 
como o calcário não saiu não pagou. 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  
dezesseis de maio de dois mil e quatorze.  
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