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No dia seis de outubro 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:   Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro Ferreira de Matos, 
Francisco Fagundes da Silva, Celita Blos Ceolin Luiz Carlos Bugs, Gilmar da Costa, Patrícia 
Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu 

a trigésima  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.Com a abstenção do vereador Gilmar da Costa.    No expediente do Poder Legislativo, foi 
aprovada Indicação nº 085/2014, 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 da Agricultura juntamente com o 
departamento da Patrulha Agrícola disponibilize o serviço de enlherador para os agricultores 
interessados no município. Ver. Cassiano Caponi-PMDB. Indicação nº 086/2014, 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 da Agricultura veja a possibilidade da construção de mais 4 KM da rede de água que 

esta beneficiando a comunidade de Campo Comprido. Desta forma beneficiará as famílias do Sr. 
Jeová dos Santos, Sr. Elias do Santos, Sr. Jorge dos Santos e Pedro Vilmar dos Santos. Ver. 
João Pedro F. Matos. Pedido de Informação Nº 010/2014, 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 porque a Empresa Sermax Industria 
Metal Mecânica Ltda-ME que presta serviços no município próximo a Coagrisol esta com o 

endereço da empresa no ,unicípio de Novo Hamburgo-RS. 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. Nercindo Lasch-PP Aprovado. Pedido de 

Informação Nº 011/2014, 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 Agricultura  informe esta Casa Legislativa quantos 
produtores de leite o município possui atualmente e qual a quantidade de leite produzida por 

estes produtores mensalmente. 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. No expediente do poder executivo : Projeto de 

Lei Nº  075/2014, Cria o Cargo de Orientador Social 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. Reprovado por 5  votos Contrários  dos vereadores Cassiano Caponi, Francisco F. 

da Silva , Celita Blos Ceolin  , Luiz Carlos Bugs e Patrícia Demétrio. e 3 votos  favoráveis dos 
vereadores  Gilmar da Costa , João Pedro F. de Matos e Ricardo F. de Oliveira. Projeto de Lei 
Nº 076/2014, Cria os cargos em comissão de coordenador do Cras, de Diretor do departamento 

de Obras, e de Diretor do departamento de Habitação junto ao Quadro de cargos em comissão e 
funções Gratificadas do Poder Executivo; Altera a tabela constante do artigo 1º , da Lei Municipal 
nº 054/01; e dá outras providências. Reprovado por 5 votos Contrários  dos vereadores 

Cassiano Caponi, Francisco F. da Silva , Celita Blos Ceolin  , Luiz Carlos Bugs e Nercindo 
Lasch. e 4 votos  favoráveis dos vereadores Patrícia Demétrio, Gilmar da Costa , João Pedro F. 
de Matos e Ricardo F. de Oliveira. Projeto de Lei Nº 077/2014, Autoriza a contratação temporária 



de um Odontólogo por Excepcional interesse público e dá outras providências. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de lei nº 078/2014, institui Gratificação de serviço para os enfermeiros das 
equipes da estratégia de saúde da família – esf do Município, e dá outras providências. 

Aprovado por Unanimidade. No espaço dos requerimentos Verbais. O vereador Cassiano 
Caponi, solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos que veja a possibilidade de 
fazer o empedramento na estrada que da acesso  a propriedade de Pedro dos Santos  e demais 

moradores. A vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou ao Executivo Municipal que arrume 
urgentemente  a iluminação pública em nossa cidade , a varias lâmpadas queimadas a bastante 
tempo. No espaço destinado aos líderes de bancadas. O vereador Luiz Carlos Bugs líder de 

bancada do PP parabenizou o PT e o PMDB por seguir na disputa do governo. Agradeceu aos 
companheiros que acreditaram e apoiaram os deputadas estaduais e federais do partido 
progressista. O vereador João Pedro F. de Matos líder de bancada do PSDB , parabenizou a 

todos os vereadores que elegeram seus candidatos. O vereador Cassiano Caponi líder de 
bancada do PMDB , agradeceu aos companheiros e simpatizantes que votaram nos candidatos 
do PMDB, também pediu apoio para o candidato Sartori para o segundo turno. O vereador 

Ricardo Fernando de Oliveira líder de bancada do PDT, parabenizou a todos os colegas pelos 
seus candidatos eleitos, comentou que no segundo turno apoiara  a sigla do PT. A vereadora 
Patrícia Demétrio líder de bancada do PTB agradeceu a todos que apoiaram os deputados 

Marcelo Moraes, Sergio Moraes e o Busato. Deu as boas vindas ao vereador Gilmar da Costa. O 
vereador Gilmar da Costa líder de bancada do PT, se colocou a disposição de todos os colegas 
vereadores, assumiu esse legislativo com a intenção de somar, pensando sempre no melhor 

para o município. No espaço das explicações pessoais o vereador Ricardo Fernando de Oliveira 
deu as boas vindas ao vereador Gilmar da Costa. A vereadora Celita Blos Ceolin , Também deu 
boas vindas e desejou que o vereador Gilmar da costa faça um bom trabalho. O vereador 

Francisco Fagundes da Silva, desejou boas vindas ao colega vereador Gilmar da Costa. 
Parabenizou todos os candidatos eleitos. Comentou que a politica não se ganha de uma hora 
para a outra, primeiro tem que plantar para colher. O vereador Nercindo Lasch deu as boas 

vindas ao vereador Gilmar da Costa. Agradeceu a todos que apoiaram o deputado Gerônimo  e 
demais candidatos do partido progressista.   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 seis de outubro de  dois mil e quatorze. 
 
 

 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


