
Ata 14/2014 
 

No dia vinte e seis  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 decima segunda  ,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 
036/2014 , O vereador que esta 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 veja a possibilidade de baixar o valor da hora máquina do trator de R$ 
60,00 para R$ 40,00 e de retroescavadeira de R$ 80,00 para R$ 60,00.  Ver. Cassiano Caponi-

PMDB Aprovada. No expediente do poder executivo. Projeto de lei Nº 046/2014, Cria o conselho 
Municipal de Turismo e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 047/2014, Altera os requisitos 
de provimento do cargo de PSICOPEDAGOGO previstos no inc III do art. 13 da Lei Municipal nº 

624/10, integrante do quadro de cargos de cargos de provimento efetivo da administração 
municipal, constante do ar. 3º da Lei Municipal Nº 038/01, e dá outras providências. No espaço 
dos requerimentos verbais. A vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou a secretaria de Obras que 

faça o patrolamento do acesso á cidade na saída para o município de Campos Borges. Solicitou 
também que a administração Municipal tome providencias em relação a iluminação pública nas 
Ruas de nossa cidade, muitas lâmpadas estão queimadas e os moradores estão pedindo 

providências urgentes. A vereadora Patrícia Demétrio, solicitou a secretaria de Obras que 
providencie 2 cargas de pedra para o SR. Elisandro Kremer em Novo Horizonte . O vereador 
Cassiano Caponi, solicitou a secretaria  de Obras que providencie reparos na estrada de 

borboleta próximo a casa de Julinho Kremer que com as chuvas dos últimos dias provocou 
muitos danos , e esta difícil até para o transporte escolar. O vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou 
ao Executivo Municipal  através da secretaria de Obras que faça a guarita na rua João Tatsch , 

pois as crianças tem que pegar o transporte escolar muitas vezes na chuva. Nos lideres de 
bancada o vereador Cassiano Caponi agradeceu a presença de todos na sessão em especial do 
colega de partido Rodrigo Sisnandes Assessor do deputado Alceu Moreira  que  deputado esse 

que muito tem feito pela nossa região, o mesmo é um dos proponentes do projeto de fim do 
emplacamento do maquinário agrícola, projeto este que a presidente Dilma vetou. O vereador 
Nercindo Lasch , comentou que estiveram presentes no dia 24 de maio em Porto Alegre na pré 

candidatura da senadora Ana Amélia  ao governo do estado. O vereador Luiz Carlos Bugs 
comentou que não se fez presente neste evento por motivos de saúde.  O vereador Claudio 
Antunes Vieira, agradeceu a presença de todos na sessão em especial o senhor Percival de 

Oliveira.  No espaço das explicações pessoais dos senhores vereadores. O vereador Ricardo 
Fernando de Oliveira falou que a vereadora Celita admitiu que na administração passada ouve 
casos de secretários usando o maquinário agrícola da prefeitura, e como a mesma comentou 

que nesta administração tem secretários fazendo uso dos maquinários da prefeitura certamente 
não é de conhecimento do prefeito.  A vereadora Celita  Blos Ceolin comentou que lamenta a 
posição da presidente Dilma em relação ao veto do projeto de fim do emplacamento do 

maquinário agrícola. Comentou que não é contra o usa dos maquinários agrícolas pelos 
secretários mais será que os mesmo pagam para ter esse serviço. Pois estes maquinários são 



para prestar serviços aos pequenos agricultores e muitos pagam e os serviços não são 
prestados.  O vereador Francisco Fagundes da Silva  comentou que em relação a emendas só 
não veio mais pois a Presidente Dilma cortou as emendas dos deputados para que esta possa 

dar. E  agora a mesma quer que os agricultores implaque os maquinários para pagar mais 
impostos. O vereador Nercindo Lasch agradeceu a todos os colegas de partido que se 
dispuseram a se deslocar no sábado dia 24 para Porto Alegre na Pré candidatura da senadora 

Ana Amélia.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 seis  de maio de 
dois mil e quatorze. 
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