
                                      
 

Ata 16/2015 
 
No dia quinze de junho 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,  Juraci Valdir de Oliveira, 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 decima 
quarta  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 anterior, a qual foi discutida e votada por 
todos. No expediente do Poder Legislativo  . Indicação n° 019/2015, 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  através da Secretária de Obras, veja a possibilidade de realizar o 
alargamento da estrada que da acesso a propriedade do Sr. José Alberto da Silva, na 
localidade da Borboleta. Ver. João Pedro F. de Matos-PSDB Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 020/2015, 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  através da Secretária de 
Obras, veja a possibilidade da construção de guarita no VRS 817, acesso secundário a 
residência do Sr. Roberto de Souza e demais moradores. Ver. Gilmar da Costas -PT 
Aprovada por unanimidade. Emenda Modificativa ao projeto de Lei nº 025/2015, que 
fica com a seguinte redação: Aumenta a carga horária semanal de um  (01) cargo de 
assistente 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. Ver. 
Nercindo Lasch –PP. Aprovada por unanimidade. Expediente do Poder Executivo, 
 Projeto de lei nº 025/2015, Aumenta a carga horária semanal e o valor do vencimento 
básico mensal do cargo de Assistente 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 
da outras providências. Aprovado por unanimidade com Emenda Modificativa. Projeto 
de Lei nº 026/2015, Aprova o Plano Municipal da Educação de Município de 
Jacuizinho/RS, e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade. Requerimentos 
Verbais dos Vereadores, A vereadora Celita Blos Ceolin , solicitou a secretaria de 
Obras Viação e Serviços Urbanos  que faça o empedramento na estrada próximo a 
Grandespe Sementes saída para Campos Borges. O vereador Cassiano Caponi 
solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos que assim que possível 
disponibilize o serviço de retroescavadeira para fazer uma fossa séptica na propriedade 
da senhora Terezinha Louzado na localidade de Linha São Jorge .Solicitou ainda a 
construção de um bueiro na propriedade do senhor Valderi de Matos na localidade de 
Linha São Jorge. O vereador Gilmar da costa solicitou a secretaria de Obras Viação e 
Serviços Urbanos que faça o patrolamento da estrada que da acesso a Serra. No 
espaço dos líderes de bancadas  a vereadora Celita Blos Ceolin líder de bancada do 
PP convidou a todos para que participem da festa junina da Escola Menino Jesus  dia 
20 de junho , será servido almoço . No espaço das explicações pessoais , o vereador 
Nercindo Lasch propôs aos demais vereadores que fosse encaminhado o seguinte 
oficio .  Oficio  Nº 022/2015 encaminhado Ao Senhor Volmir Pedro Capitânio Prefeito 



Municipal. Apraz cumprimenta-lo , Vossa Excelência , na oportunidade , vimos por meio 
deste solicitar  ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa Legislativa, quais 
foram ás ações tomadas por esta Administração para a Implantação do programa de 
prevenção contra o Câncer de pele, principalmente com os munícipes que trabalham 
na atividade agrícola ou outras atividades que estejam expostos ao sol. Certo do pronto 
atendimento desta solicitação reiteramos votos de apreço e consideração. Patrícia 
Demétrio, Nercindo Lasch, João Pedro F. de Matos, Celita Blos Ceolin, Cassiano 
Caponi, Juraci V. de Oliveira. O vereador Juraci Valdir de Oliveira comentou que já avia 
feito o pedido ao Executivo Municipal para a implantação de distribuição de protetor 
solar, lembrando que está no plano de governo da atual administração. Comentou 
ainda que na próxima sessão relatara sobre o contrato Administrativo  043/2015 de 
prestação de serviço . Comentou ainda sobre a resposta do pedido de informação feito 
pelo Vereador Luiz Carlos Bugs a secretaria de Assistência Social, onde  achou um 
desrespeito aos vereadores a resposta, o vereador solicitou a lista por escrito dos 
benificiários do Programa Bolsa Família do Município , não o site que se encontra. A 
vereadora Celita Blos Ceolin  parabenizou o vereador Nercindo pela iniciativa de  envio 
do oficio ao Prefeito Municipal . O vereador Ricardo Fernando de Oliveira  comentou 
que acha desnecessário o envio de oficio ao  Prefeito pois a administração está de 
portas abertas para dialogar com o poder Legislativo. 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  quinze  de junho  de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


