
Ata 15/2014 
 

No dia dois de junho  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 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 teve a seguinte matéria  . Indicação nº 
037/2014 , A vereadora 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  através da secretaria de Administração Finanças e Planejamento veja a 
possibilidade de aumentar a licença maternidade de 04 meses para 06 meses, adequando 

assim o estatuto dos servidores públicos de Jacuizinho com a Legislação Federal. Ver. Celita 
Blos Ceolin- PP. Aprovada.  Indicação nº 038/2014 , A vereadora 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  através da secretaria de Saúde 
veja a possibilidade de disponibilizar no posto de saúde do Município protetor solar para todos 
os munícipes que necessitam da utilização do mesmo. Ver. Celita Blos Ceolin- PP. Aprovada . 

Indicação nº 039/2014 , 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 através da secretaria de Obras viação e serviços Urbanos  veja a 

possibilidade de realizar um empedramento na propriedade de Odair de Matos na localidade de 
Novo Horizonte. Ver.  João Pedro F. de Matos- PSDB Aprovada. Indicação nº 040/2014 , 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  através da secretaria de Administração Finanças e Planejamento faça a contratação 
da Empresa para a disponibilização do Plano de Saúde dos funcionários públicos de 

Jacuizinho. Ver. Nercindo Lasch- PP .Aprovada.  Indicação nº 041/2014 , 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 através da 

secretaria de Obras viação e serviços Urbanos  veja a possibilidade de fazer a cobertura da 
guarita na encruzilhada próximo a propriedade de Otacílio da Silva na localidade de Flecha 
Azul. Ver.  João Pedro F. de Matos- PSDB .Aprovada.  Indicação nº 042/2014 , A vereadora 

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 
através da secretaria de Obras viação e serviços Urbanos  veja a possibilidade de realizar a 

limpeza e a colocação de um novo bueiro em frente a casa do Sr. Vilmar Camargo de Campos 
na localidade de Pantaninho. Ver.  Patrícia Demétrio-PTB .Aprovada. Indicação nº 043/2014 , 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 através da secretaria de Obras viação e serviços Urbanos  veja a possibilidade de 
fazer reparos no pontilhão que da acesso a propriedade do Sr. Miro Borges na localidade de 

Borboleta. Ver.  Cassiano Caponi-PMDB  .Aprovada.  Indicação nº 044/2014 , 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 através 

da secretaria de Obras viação e serviços Urbanos  veja a possibilidade de fazer reparos na 
ponte entre a  localidade de Borboleta e Pantaninho. Ver. Cassiano Caponi-PMDB .Aprovada. 



Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2014, Aprova a prestação de contas do Executivo  
Municipal de Jacuizinho/RS, relativo ao Exercício de 2009. Aprovado. No Expediente do Poder 
Executivo foi aprovado o seguinte projeto,   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. Aprovado. Projetos 

Apresentados para ser apreciado na próxima sessão.  Projeto de Lei Nº 049/2014, Autoriza o 
Executivo Municipal abrir crédito adicional Suplementar no orçamento Municipal de 2014, No 
valor total de R$. 693.515,53, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 050/2014, Reduz a 

carga horária semanal do cargo de Psicopedagogo 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 051/2014, Altera a Redação do Caput do Art. 4º da Lei 

Municipal Nº 568/09, que Dispõe sobre a Celebração de convênio com o CIEE/RS, e dá outras 
providências. No espaço dos lideres de bancadas o vereador Cassiano Caponi líder de 
bancada do PMDB, Agradeceu ao Deputado do PMDB  Alceu Moreira pela emenda para 

adquirir um trator para a patrulha agrícola. O vereador João Pedro Ferreira de Matos do PSDB, 
falou sobre a eleição para a nova presidência do PSDB, onde o Senhor Paulo Cesar Brandão 
foi eleito presidente.  O vereador Claudio Antunes Vieira líder de bancada do PDT, agradeceu a 

todos que se fizeram presentes no Baile da 3º idade. A vereadora Patrícia Demétrio Líder de 
bancada do PTB comentou que recebeu a ligação do senhor Dirceu assessor do deputado 
federal Luiz Carlos Busato, para dizer que no dia anterior tinha sido empenhado  20% do 

recurso de uma quadra esportiva no valor de R$ 509,000, 00 mil, para nosso Município. No 
espaço das Explicações pessoais dos senhores vereadores, a vereadora Celita Blos Ceolin , 
cumprimentou aos vereadores do PMDB , Francisco Fagundes e Cassiano Caponi, e a 

Vereadora Patrícia Demétrio , pelas emendas adquiridas para nosso município. O vereador 
Francisco Fagundes da Silva agradeceu ao Deputado Alceu Moreira pela emenda do trator 
para agricultura. O vereador Nercindo Lasch, parabenizou os partidos PMDB e PTB pelas 

emendas conseguidas para o Município. Comentou ainda que a câmara realizou processo 
seletivo para contratação de motorista, onde o classificado foi  o senhor Adilson Melo. 
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 dois de junho de  dois mil e 
quatorze. 
 
 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 


