
                                      
 

Ata 06/2015 
 
No dia  seis de abril 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 quinta   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° 009/2015, O Vereador que 
esta subscreve-se, usando de suas atribuições legais definidas no Regimento Interno 
deste Poder Legislativo vem a presença de Vossa Excelência pedir ao Poder Executivo 
Municipal através da Secretária da Agricultura, veja a possibilidade para os próximos 
anos da aquisição e distribuição para os produtores rurais do município da vacina 
Antirrábica, utilizada para o combate da raiva bovina. A aquisição desta vacina se faz 
necessário devido aos vários casos de raiva bovina ocorrido no município, causando 
assim prejuízo aos produtores do município, além também de poder transmitir a doença 
aos próprios produtores do município. Ver. João Pedro de Matos-PSDB- Aprovado por 
unanimidade. Indicação N° 010/2015, O Vereador que esta subscreve-se, usando de 
suas atribuições legais definidas no Regimento Interno deste Poder Legislativo vem a 
presença de Vossa Excelência pedir ao Poder Executivo Municipal através da 
Secretária da Administração, veja possibilidade auxiliar a regularização do PPCI- Plano 
de Prevenção de Incêndios do salão da Comunidade de Rincão São Luiz.  Ver. 
Nercindo Lasch-PP-Aprovado por unanimidade. Indicação N° 011/2015, O Vereador 
que esta subscreve-se, usando de suas atribuições legais definidas no Regimento 
Interno deste Poder Legislativo vem a presença de Vossa Excelência pedir ao Poder 
Executivo Municipal através da Secretária da Assistência Social, realize um 
levantamento para verificar quais as residências do interior do município que não 
possuem banheiros sanitários e que o quanto antes realizem a construção dos 
banheiros nestas casas, para melhorar as condições de vida e saúde destes 
munícipes.  Ver. Cassiano Caponi-PMDB - Aprovado por unanimidade. Emenda 
modificativa ao Projeto de lei nº03/2015, que fica com a seguinte redação: 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 providências. Vereador proponente Nercindo Lasch-PP .Reprovada por 7 
votos contrários dos vereadores Cassiano Caponi, Celita Blos Ceolin , Luiz Carlos 
Bugs, João Pedro de Matos, Ricardo F. de Oliveira , Francisco Fagundes da Silva e 
Gilmar da Costa. e 1 voto  favorável  do vereador Nercindo Lasch. No expediente do 
Poder Executivo foi aprovada a seguinte matéria .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. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 013/2015, 
Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito Adicional especial no orçamento 
Municipal de 2015 no valor total de R$. 532.014,51 e dá outras providências. Aprovado 
por unanimidade. No espaço dos Requerimentos  Verbais, O vereador Luiz Carlos 



Bugs,   Que o transporte escolar conduza a aluna Graziela do distrito da Borboleta até 
a escola pois o transporte está sendo pago. O vereador Cassiano Caponi Que a 
secretaria de agricultura juntamente com  a patrulha agrícola assim que possível 
disponibilize o serviço de retro escavadeira solicitado pelo Senhor Jeoval Vedi dos 
Santos na localidade da Linha Pereira. Reforço também o pedido para o executivo 
renove o programa passe livre recurso que os alunos estão esperando desde o começo 
do ano letivo, um incentivo muito importante para que esses alunos possam manter 
seus estudos em dia.  A presidente Patrícia Demétrio concedeu espaço nos termos do 
Art. 182 do regimento interno da Câmara Municipal  de Vereadores, concedendo   
espaço da Tribuna livre, para o Senhor EDGAR MALAGUEZ- Presidente do Conselho 
Municipal da Habitação, pelo tempo máximo de 30 min. O mesmo se manifestou 
contando sobre a saída do conselho da Habitação Municipal, comentou ainda que 80% 
de culpa da devolução das 12 moradias  foi devido a negligencia da secretaria de 
Obras , onde ficou acertado que a mesma disponibilizaria as maquinas nos sábados e 
domingos, mas dá para contar nos dedos as vezes que estavam a disposição para 
trabalhar em prol deste programa, mas já para trabalhar para o secretario de Obras 
todos os finais de semanas arrumando o tambo de leite estavam  sempre a disposição. 
No espaço das explicações pessoais o Vereador Francisco Fagundes da Silva 
gradeceu o Senhor Malaguez, falou que achou muito bonito seu trabalho , comentou 
que a secretaria de obras como foi tratado deveria ter deixado os maquinários a 
disposição do mesmo para que este pudesse desempenhar seu trabalho. Falou  ainda 
que as pessoas gastaram comprando terrenos e ainda tinham que depositar dois mil 
reais (R$: 2.000,00)na sicredi e esse valor tem que ser devolvidos A vereadora Celita 
Blos Ceolin comentou que certamente o trabalho voluntário do Senhor  Malaguez é 
reconhecido pelos vereadores. O vereador Luiz Carlos Bugs , Comentou que entende a 
situação do Senhor Edgar Malaguez pois já passou por isso construiu doze (12) para o 
interior , e quando pediu apenas um carro para leva- ló á Porto Alegre para construção 
de vinte (20) casas o Prefeito Gilson de Brum simplesmente falou que não haveria 
carro. O vereador Nercindo Lasch Agradeceu a presença de todos na sessão. 
Agradeceu o  Senhor Edgar Malaguez pelo trabalho voluntário desempenhado a frente 
do conselho da habitação. Comentou ainda sobre a situação dos alunos da Escola 
Estadual Menino Jesus , onde o transporte municipal não quer trazer os mesmos, 
sendo que o transporte passa pela Escola Leonel Brizola não se sabe se é por 
picuinhas mas algo deve ser feito pois estão prejudicando os alunos. Outra situação 
que chegou até ele é a do inseminador Vitor Fogaça, que está fazendo quase 100 km 
por inseminação , e isto é um absurdo ele deve estar dando a volta ao município para 
chegar na casa para inseminar . O vereador Gilmar da Costa, Agradeceu a presença 
de todos na sessão. Agradeceu o Senhor Edgar Malaguez pelo trabalho prestado a 
frente do conselho da habitação. O vereador Ricardo Oliveira, Comentou em nome da 
comunidade se sensibiliza com a situação da falta de ajuda por parte da secretaria de 
obras na construção das casinhas. O vereador Cassiano Caponi, Agradeceu a 
presença do senhor Malaguez e comentou a situação, pois para que as coisas 
aconteçam todas as partes tem que trabalhar em conjunto. Agradeceu a presença dos 
Universitários e comentou que se as mesmas precisarem de ajuda pode procurar; pois 
está a disposição. O vereador João Pedro de Matos Parabenizou o senhor Edgar 
Malaguez pelo trabalho á frente no conselho da habitação. Não havendo mais nada a 
tratar a presidente encerrou a presente sessão ordinária  e esta ata vai lavrada e 
assinada por quem de direito. Jacuizinho em  seis de abril  de dois mil e quinze. 
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