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No dia trinta e um de março 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, Luiz Carlos Bugs,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, 

João Pedro Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da Silva ,Claudio Antunes Vieira, Patrícia 
Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a 
quarta   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 011/2014, Que o Executivo 
Municipal através da secretaria de Obras veja a possibilidade da construção de um bueiro em 
frente a propriedade de Jorge Ferreira de Matos na localidade de Borboleta.Ver. João Pedro F. De 

Matos- PSDB. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 012/2014, Que o Executivo Municipal 
através da secretária de Obras, veja a possibilidade de realizar reparos no poste de iluminação 

pública em frente a residência de armando Pierezam, localizada na Rua Odorico Goelzer. Ver. 
Claudio Antunes Vieira- PDT. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 013/2014, Que o Executivo 
Municipal através da secretária de Obras, veja a possibilidade da colocação de sinalização de 

trânsito no cruzamento da AV. Dona Vanda com a Rua Pedro Pereira. Ver Claudio Antunes Vieira- 
PDT. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 014/2014, Que o Executivo Municipal através da 

secretária de Obras, veja a possibilidade da construção de um bueiro em frente a propriedade de 
Francisco Florêncio, na localidade de Rincão dos Costas. Ver. Claudio Antunes Vieira- PDT. 
Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 015/2014, Que o Executivo Municipal através da 

secretária de Obras e Serviços Urbanos, veja a possibilidade de colocação de lixeiras no perímetro 
urbano desta municipalidade. Ver Ricardo Fernando de Olivaira-PDT.Pedido de Informação Nº 

003/2014. 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 

quais empresas foram contratadas para prestarem serviços para o Município no período de 01 
Junho de 2013 a 30 de março de 2014, informando juntamente o objeto da contratação, a 
motivação da contratação eu valor total do contrato ou mensal quando for o caso. Certo de que 

Vossa Excelência tomará as providências cabíveis, no sentido de remeter o pedido em questão ao 
seu destinatário.Nestes termos, Pede deferimento. Verª. Celita Blos Ceolin PP. Aprovado por 

Unanimidade. Projeto de Lei  do Legislativo n º 01/2014, Cria  o cargo de Oficial Administrativo; 
Cria o cargo de Motorista , todos junto ao quadro de cargos  de Provimento efetivo do poder 
Legislativo; altera o quadro constante Art. 7º da lei Municipal nº 458/07; e dá outras providências. 

Aprovado por Unanimidade. No expediente do Poder Executivo foi aprovada a seguinte matéria. 
Projeto de lei nº 018/2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL, com agente do sistema BNDS, para a 
aquisição de uma escavadeira hidráulica e de um rolo compactador, e da outras providências. 
Reprovado por 5 votos contrários dos vereadores . Nercindo Lasch, Celita Blos Ceolin, Cassiano  

Caponi, Francisco F. Da Silva e Luiz Carlos Bugs. Projetos 032 /2014, Autoriza a abertura de 
crédito adicional especial no orçamento municipal de 2014, no valor total de R$ 97.500,00, e dá 

outras providências. Aprovado por Unanimidade. Projetos 033 /2014, Autoriza o executivo 
Municipal a abrir  crédito adicional especial no orçamento Municipal  de 2014, no valor total de R$ 
130.000,00, e dá outras providências. Aprovado por Unanimidade. Projetos 034 /2014, Autoriza o 



executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no orçamento Municipal  de 2014, no valor 

total de R$ 140.000,00, e dá outras providências. Aprovado por Unanimidade. Projetos 
Apresentados para a próxima sessão. Projeto de Lei Nº 035/2014, Autoriza a contratação de 
técnicos em enfermagem para atender necessidades de excepcional interesse público junto á 

secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 
036/2014, Autoriza a prorrogação do prazo da contratação temporária de uma técnica em 

enfermagem, decorrente da lei Municipal nº 786/13, e dá outras providências. Projeto de lei Nº 
037/2014, Reduz a carga horária semanal do cargo de Biólogo 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. Projetos 038 /2014, Autoriza o executivo Municipal  abrir crédito adicional 
especial no orçamento Municipal  de 2014, no valor total de R$ 57.500,00, e dá outras 

providências. Requerimentos Verbais Vereadora Celita Blos ceolin, solicitou a secretaria de obras 
que veja a possibilidade da construção do galpão para abrigar as maquinas da secretaria. Solicitou 
ainda que o Executivo Municipal coloque bancos na praça para acomodar melhor as pessoas que 

vão tomar chimarrão ou  levar seus filhos para brincar. Solicitou ainda que seja feito banheiro 
público na praça para atender as pessoas do interior que vem a cidade, e tem que depender de 

banheiro dos comércios. Vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou a secretaria de obras faça um bueiro 
na propriedade do senhor Adão Oliveira, o mesmo tem uma cancha de bocha e quando chove a 
água imunda sua propriedade. Vereador Claudio Antunes Vieira solicitou que a secretaria de obras 

faça banheiro público na praça. No espaço dos lideres de bancadas o Vereador Claudio Antunes 
Vieira, comentou que estará presente na hora de assinar contrato com os organizadores da feira 

EXPOJAC , para garantir que os munícipes tenham preferência. No espaço das Explicações 
Pessoais dos senhores vereadores, o vereador Claudio Antunes Vieira comentou que tem ouvido 
reclamações de som alto em frente de casas de pessoas  idosas. O vereador Luiz Carlos Bugs 

apoiou as palavras do vereador Claudio em relação as reclamações de som alto. A vereadora 
Celita Blos Ceolin comentou se estão sendo divulgados os atos da câmara no Raio e Jornal. O 

vereador Nercindo Lasch comentou que já entrou em contato com o Jornal O ESPUMOSO 
responsável pelas publicações da Câmara, para que publique e mande os jornais para os 
vereadores. 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 trinta e um de Março de dois mil 
e quatorze. 
 
 
 
 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


