
                                      
 

Ata 04/2015 
 
No dia Vinte e três   de março  de dois mil e quinze, às dezoito  horas, tendo como local 
o Plenário Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-
RS, reuniram-se os vereadores: Luiz Carlos Bugs , Nercindo Lasch, , Ricardo Fernando 
de Oliveira, Cassiano Caponi ,João Pedro Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da 
Silva ,Gilmar da Costa ,  Celita Blos Ceolin,  sob presidência da vereadora  Patrícia 
Demétrio ,  que invocando a proteção de Deus abriu a terceira sessão ordinária do ano 
de 2015. Na oportunidade a presidente solicitou, ao vereador Nercindo Lasch,  para 
que procedesse a leitura do trecho bíblico. Em seguida o mesmo vez a leitura da ata da 
sessão interior, a qual foi discutida e votada por todos. No expediente do Poder 
Legislativo foi aprovada a seguinte matéria, Indicação n° 007/2015, 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 que veja a possibilidade da Construção da casa  Mortuária  no Município , 
sendo que a presente indicação vem sendo feita a vários anos. Ver Celita Blos Ceolin- 
PP . Aprovada  por unanimidade Pedido de Informação nº  001/2015,  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 de poder 
executivo, no exercício do controle externo vem perante Vossa Excelência , na forma 
regimental , apresentar o presente Pedido de Informação, dirigido a Secretaria da  
Saúde que informe através de relatório as visitas realizadas nos últimos 06 ( seis) 
meses pela agente de saúde que atende a comunidade do Rincão dos Costas. 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 por unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº  
005/2015, que fica com a seguinte redação: Cria uma vaga no cargo de Oficial 
Administrativo junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do Município ;   altera o 
quadro constante do artigo 3º da lei municipal nº 038/01, com suas alterações; e dá 
outras providências.  Reprovada com 5 votos contrários  dos vereadores  Francisco 
Fagundes da Silva, Cassiano Caponi, João Pedro de Matos, Gilmar da Costa e Ricardo 
Fernando de Oliveira e 3 votos favoráveis dos vereadores Nercindo Lasch, Celita Blos 
Ceolin e Luiz Carlos Bus.  No expediente do Poder Executivo foi aprovado os seguinte 
projetos. Projeto de Lei nº 010/2015 Altera o valor limite para Dispensa de execução 
Judicial de Créditos Tributários e não Tributários  previstos na lei Municipal nº 669/10; 
dá nova redação ao caput do artigo 2º dessa lei; e dá outras providencias. Aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei nº 011/2015 Autoriza o Executivo Municipal conceder 
anistia de multas e remissão de juros para o pagamento das dívidas tributárias  e não 
tributárias vencidas até 28 de fevereiro de 2015, e dá outras providencias. Aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei N° 005/2015.  Cria duas vagas no cargo de Oficial 
Administrativo junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do Município ; Altera o 
quadro constante do artigo 3º da lei Municipal nº 038/01, com suas alterações ; e da 
outras providencias. A presidente Patrícia Demétrio concedeu visto do  Projeto de Lei 
nº 003/2015 Autoriza a contratação de Servidores, por excepcional interesse público , 
para atender necessidade temporária junto a secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Desporto, e dá outras providencias.  Ao vereador Luiz Carlos Bugs. Foram 
apresentados os seguintes projetos . Projeto de Lei Nº 014/2015 Autoriza o Executivo 



Municipal abrir crédito adicional suplementar no orçamento  Municipal de 2015, No 
valor total de R$. 165.000,00, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 015/2015 
Autoriza o poder Executivo Municipal firmar contrato com a congregação de Nossa 
Senhora , Mantenedora do Hospital de Salto do Jacuí/ RS e dá outras providências. No 
espaço destinado aos requerimentos verbais O vereador Cassiano Caponi, solicitou  a 
secretaria de Obras Viação e Serviço Urbano  que assim que possível faça o 
patrolamento da estrada que da acesso as casas de Sadi Bernardo e João Bernardo na 
localidade de Pantâninho. O vereador Nercindo Lasch , solicitou a  secretaria de Obras 
Viação e Serviço Urbano que faça uma valeta em frente a residência de Rogerio 
Schneider em Bela Vista.  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 três  de março    de dois mil e quinze. 
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