
Ata 26/2014 
 

No dia vinte e cinco  de agosto  de dois mil e quatorze, 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 vigésima sexta    ,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,  foi aprovada a seguinte matéria.  

Indicação Nº 074/2014,  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 de realizar o patrolamento das estradas do interior do município. Ver. João Pedro F. 
de Matos-PSDB Aprovada. Indicação Nº 075/2014,  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 aumentar o sinal disponibilizado de internet para  o 
Município de Jacuizinho. Ver Claudio Antunes vieira-PDT. Aprovada. Indicação Nº 076/2014,  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 de 

realizar o patrolamento da estrada da localidade de Rincão dos Costas. Ver Claudio Antunes 
vieira-PDT. Aprovada. Pedido de Informação Nº 006/2014, Senhor Presidente, O vereador infra-
firmatário, dispondo das atribuições legais e regimentais inerentes ao cargo que ocupa, 

considerando sua prerrogativa constitucional de fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, 
no exercício do controle externo vem, perante Vossa Excelência, na forma regimental, apresentar 
o presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, dirigido a Secretaria de Administração Finanças e 

Planejamento informe esta Casa Legislativa por qual motivo a Patrola Fiatallis do município 
encontra-se parada na Oficina do Airton em Salto do Jacuí, caso seja para efetuar conserto na 
mesma, informe qual empresa foi contratada para realizar o orçamento de peças e mão de obra 

na máquina e a empresa que realizara os consertos na máquina, discriminando o valor dos 
serviços e peças por itens individuais. Certo de que Vossa Excelência tomará as providências 
cabíveis, no sentido de remeter o pedido em questão ao seu destinatário. Nestes termos ,Pede 

deferimento. Ver. Luiz Carlos Bugs-PP Aprovado. Pedido de Informação Nº 007/2014, Senhor 
Presidente, A vereadora infra-firmatária, dispondo das atribuições legais e regimentais inerentes 
ao cargo que ocupa, considerando sua prerrogativa constitucional de fiscalizar e controlar os atos 

do poder executivo, no exercício do controle externo vem, perante Vossa Excelência, na forma 
regimental, apresentar o presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, dirigido a Secretaria de 
Administração Finanças e Planejamento informe esta Casa Legislativa , por qual motivo o 

Município não está mais participando do Plano de Saúde do COMAJA. . Certo de que Vossa 
Excelência tomará as providências cabíveis, no sentido de remeter o pedido em questão ao seu 
destinatário. Nestes termos ,Pede deferimento. Ver. Patrícia Demétrio-PTB Aprovado.Pedido de 

Informação Nº 08/2014, Senhor Presidente, Os vereadores infra-firmatários, pertencentes a 
Bancada do Partido Progressista (PP),  dispondo das atribuições legais e regimentais inerentes 
ao cargo que ocupa, considerando sua prerrogativa constitucional de fiscalizar e controlar os atos 

do poder executivo, no exercício do controle externo vem, perante Vossa Excelência, na forma 
regimental, apresentar o presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, dirigido a Secretaria de 



Administração Finanças e Planejamento informe esta Casa Legislativa, em qual situação 

encontra-se no DAER a obra de recapeamento do trecho da VRS 818 entre Jacuizinho e Salto do 
Jacuí. . Certo de que Vossa Excelência tomará as providências cabíveis, no sentido de remeter o 
pedido em questão ao seu destinatário. Nestes termos ,Pede deferimento. Ver. Bancada do PP.  

Nercindo Lasch, Celita Blos Ceoline Luiz Carlos Bugs. Aprovado. No expediente do Poder 
Executivo foi discutida a seguinte matéria Brasil, como evento oficial do município, e dá outras 
providencias. Aprovado. Projeto de Lei nº 068/2014, Autoriza o Executivo Municipal abrir  Crédito 

adicional   suplementar no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 107.600,00, e da 
outras providências. Aprovado. Projeto de Lei nº 069/2014, Autoriza a Prorrogação do prazo de 
vigência das contratações temporárias  de três Motoristas Geral , e de uma Técnica em 
enfermagem , decorrentes das leis Municipais NRS. 784/13, 788/13 e 900/14, e dá outras 

providências. Aprovado. Projeto de Lei nº 070/2014, Autoriza a contratação de um inseminador 
por excepcional interesse público ; para atender necessidade temporária junto ao serviço público 
municipal e dá outras providências. Baixado por falta de Impacto  Orçamentário –Financeiro. 

Projeto Apresentado para próxima sessão: Projeto de Lei nº 071 /2014, Autoriza a abertura de  
Crédito adicional   especial  no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 509.920,83, e 
da outras providências. Espaço dos requerimentos verbais O vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou 

ao Executivo Municipal  que entre em contato com a empresa que construiu o asfalto ou com a 
fiscalização , pois este asfalto é novo tem trechos que é só brita  e já esta cheio de buracos ,até o 
final do ano  podemos ir pensando em fazer tapa buracos. A vereadora Celita Blos Ceolin solicitou 

a secretaria de obras que faça o patrolamento na estrada geral na comunidade de São Luiz que 
se encontra em péssimas condições de trafegabilidade e a construção de uma ponte nova 
naquela comunidade, pois a ponte existente esta bastante estragada. Espaço destinado aos 

líderes de bancada A vereadora Patrícia Demétrio, convidou a todos para participar nesta , quarta 
feira as 14:00 horas  na câmara de vereadores onde os Deputados Marcelo Moraes e Sergio 
Moraes estarão  visitando nosso município. No espaço destinado as explicações pessoais dos 

senhores vereadores,  a vereadora Celita Blos Ceolin , comentou sobre o projeto de inseminador , 
que  o prefeito  deveria ter colocado o mesmo em concurso.  O vereador.  Francisco Fagundes da 
Silva comentou que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) , tem candidato ao 

senado o senhor Pedro Simon. 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 
cinco de agosto de  dois mil e quatorze. 
 
 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


