
Ata 19/2014 
 
No dia sete   de julho  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 oitava  ,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  Indicação n° 055/2014,  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 Administração veja a possibilidade de redução da hora para a prática de esportiva 
no Ginásio Municipal de Esportes de R$ 20,00 para R$ 10,00.  Maiores explicações em Plenário. 
Ver. Cassiano Caponi-PMDB. Aprovada. Indicação n° 056/2014,  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 colocação de um poste de iluminação pública 
em frente a Escola Municipal Frei Henrique de Coimbra na localidade de Linha Pereira.   Maiores 
explicações em Plenário. Ver. João Pedro F. de Matos-PSDB Aprovada. Indicação n° 057/2014,  
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 colocação de 
um bueiro em frente a propriedade de Vanderlei Oliveira dos Santos na localidade de Borboleta.   
Maiores explicações em Plenário. Ver. João Pedro F. de Matos-PSDB Aprovada. Indicação n° 
058/2014,  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 reconstrução do bueiro  e o empedramento da estrada que da acesso a 
propriedade de Elpidio Gonçalves do Amaral na localidade da Linha Pereira.   Maiores explicações 
em Plenário.  Ver. Nercindo Lasch-PP Aprovada. Indicação nº 059/2014,  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 colocação de lixeiras nas 
localidades do interior do município. Maiores explicações em Plenário.  Ver. Luiz Carlos Bugs-PP 
Aprovada. No Expediente do Poder Executivo foi aprovado os seguintes  .Projeto de Lei nº 
052/2014, Autoriza a abertura Crédito adicional  suplementar no orçamento Municipal de 2014, No 
valor total de R$. 81.000,00 , e da outras providências. Aprovado. Projeto de Lei nº 053/2014, 
Autoriza a prorrogação do prazo de vigência das contratações temporárias de um técnico em 
contabilidade, e de uma Técnica em enfermagem , decorrentes das Leis Municipais nrs. 783/13 e 
786/13, e dá outras providências. Aprovado. Projeto de lei nº 054/2014, Convalida e ratifica a 
adesão do  Município de Jacuizinho ao Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV, Criado pela 
lei Federal nº 11.977/99, e dá outras providências. Aprovado. Projeto de Lei nº 055/2014, Autoriza 
a abertura de crédito adicional especial no orçamento  Municipal de 2014, no Valor de R$.2.946,21, 
e dá outras providências. Aprovado. Projetos apresentados para ser apreciados na próxima 
sessão. Projeto de Lei nº 056/2014, Autoriza o Município custear Plano de Saúde Médica e 
Hospitalar aos servidores titulares de cargos efetivos e em comissão, e aos exercentes de 
mandato eletivo, bem como aos seus respectivos dependentes; revoga a Lei Municipal Nº 
889/2014; e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 057/2014, Transfere as ações e o 
Departamento de Meio Ambiente para a Secretaria Municipal  de Agricultura, Turismo , Industria 
e Comércio; Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 005/01, e dá outras providências. Projeto de 
Lei Nº 058/2014, Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar valores referentes ao Programa  
Estadual  “ Passe Livre Estudantil”  aos estudantes beneficiados , e dá outras providências. No 
espaço dos Requerimentos Verbais . O vereador Cassiano Caponi  solicitou a secretaria de obras 
que faça reparos na estrada próximo a casa do senhor Anivio  Rosmam  , na localidade de Linha 
São Jorge. Também solicitou que seja feito reparos na estrada em frente a casa do senhor Airton 



Rasvailler, na localidade de Campo Comprido. A vereadora Patrícia Demétrio solicitou a secretaria 
de Obras que providencie 2 cargas de pedras para ser colocadas  na propriedade de Zózimo 
Odilon Demétrio , pois o caminhão do leite está com bastante dificuldade de entrar nesta 
propriedade.  E como dizem que a bacia Leiteira tem prioridade, não vejo isso pois pelo  tempo 
que faz que pedimos que arrumassem esta estrada, e até hoje o problema  ainda não foi resolvido. 
Sem falar na estrada da nossa Comunidade  ( Pantaninho)  que está quase intransitável , semana 
passada ficou atolado um caminhão do Leite , e se não fosse os moradores arrumar um pouco  a 
estrada , pois se fosse esperar pela secretaria de Obras  a estrada já estaria totalmente 
intransitável e não passaria mais minguem .A vereadora Celita Blos Ceolin , Solicitou a secretaria 
Obras, Viação e Serviços Urbanos que veja a possibilidade de melhorar a situação da iluminação 
pública de nossa cidade pois esta tem muitas lâmpadas queimadas. No espaço dos líderes de 
bancadas  o vereador Cassiano Caponi líder de bancada do PMDB , agradeceu a presença de 
todos na sessão , parabenizou a Secretaria de Educação  pela 2º noite Cultural. O vereador 
Claudio Antunes Vieira líder de bancada do PDT, parabenizou a todos os organizadores da 2º 
noite cultural. No espaço destinado as explicações pessoais  o vereador Francisco Fagundes da 
Silva parabenizou o Executivo Municipal pela colocação das placas de sinalização em nossa 
cidade e falou que pra ficar melhor o executivo só tem que fazer o quebramo-la em frente a 
comercial arpe , este que foi pedido a tempos. A vereadora Celita Blos Ceolin cumprimentou os 
organizadores da 2º noite cultural , e comentou que mais uma vez os Vereadores ficaram de lado. 
O vereador Luiz Carlos Bugs, comentou que ainda as coisas estão evoluindo os vereadores foram 
convidados para participar do evento, ano passado quando eram convidados para os eventos 
ficavam esquecidos , todos tinham direito a palavra  e quando não eram convidados para os 
eventos eram chamados.  O vereador Ricardo Fernando de Oliveira parabenizou os organizadores 
da segunda noite cultural , parabenizou a Professora Cristiane Fiuza , que fez a parte da Bela 
Vista. O vereador Nercindo Lasch, parabenizou a todos os organizadores da 2º noite cultural, 
comentou que não se pronunciou  no  evento, pois reparou que avia bastante pessoas idosas e 
criança já cansadas pois os pronunciamentos foram bastantes extensos .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 sete  de julho de  dois mil e quatorze. 
 
 
 
                                                        Nercindo Lasch 

 Presidente 


