
Ata 13/2014 

 
No dia dezenove 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 primeira, 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 teve a seguinte matéria  Indicação nº 034/2014, 

solicitou ao Executivo Municipal através da secretária de obras e serviços urbanos veja 
a possibilidade da construção de um quebra molas próximo a residência do Sr. Jose 
Ciro Goelzer. Ver. Cassiano Caponi- PMDB Aprovada.  Indicação Nº 035/2014, 

Solicitou ao Executivo Municipal através da Secretaria de administração veja a 
possibilidade de aumentar de R$ 20,00 para R$ 25,00 o valor dos almoços e jantas 

para os servidores que estão a serviço do município em viagens. Ver. Nercindo Lasch-
PP . Aprovada. No expediente do Poder Executivo, foram aprovados os seguinte 
projetos,   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. 
Aprovado, 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. Aprovado. Requerimentos verbais dos senhores vereadores. A vereadora 
Celita Blos Ceolin, solicitou ao secretario da Agricultura que venha até a câmara de 

Vereadores dar explicações aos agricultores sobre o Programa de distribuição do 
Calcário , quem são os beneficiários, por que tem que ser pago o calcário,   quanto que 

cada agricultor terá que pagar por tonelada, como será feita a distribuição e 
espalhamento do mesmo nas propriedades.  O vereador Claudio Antunes Vieira, 
solicitou a secretaria de obras que faça uma valeta na rua atrás da escola Menino 

Jesus, pois a escola possui uma horta do outro lado da rua e precisa colocar alguns 
canos para poder fazer a irrigação da mesma. O vereador Luiz Carlos, Bugs solicitou 

ao presidente da Câmara o senhor Nerci ndo Lasch, que encaminhe ao secretario da 
Agricultura oficio solicitando que o mesmo venha a câmara de vereadores prestar 
esclarecimentos em relação ao programa de distribuição do calcário. No espaço dos 

líderes de bancadas A vereadora Celita Blos Ceolin, Agradeceu ao Presidente desta 
casa Legislativa por proporcionar a ela e demais vereadores Patrícia Demétrio e João 

Pedro de Matos a participação na 17º marcha em defesa dos municípios em Brasília-
DF. No espaço das explicações pessoais a vereadora Celita Blos Ceolin comentou 
sobre a situação de abandono que se encontra o campo de futebol próximo a Escola 

Leonel de Moura Brizola, campo esse que tem quadra e banheiros e esta em péssimas 
condições. O vereador Francisco Fagundes da Silva comentou que tem muitos prédios 

públicos precisando de reparos como o prédio do conselho tutelar que precisa de uma 
pintura e o prédio da brigada militar que solicita de reparos no telhado com muitas 
telhas quebradas está chovendo dentro do prédio. O vereador Nercindo Lasch 

comentou sobre a viagem a Brasília, falou aos vereadores que a câmara está a 
disposição sempre que os vereadores precisarem sair fazer cursos para obter mais 

conhecimento ou buscar emendas reivindicando melhorias para o 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 dezenove de maio 

de dois mil e quatorze. 
 
 

 
                                                        Nercindo Lasch 

 Presidente 


