
                                      
 

Ata 17/2015 
 
No dia vinte e dois  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 sexta  
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° 021/2015, 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, faça os reparos necessários na estrada em frente a 
propriedade do Sr. Vilson Broch, eliminando o acumulo da água  da chuva que fica 
armazenada na estrada causando problemas na trafegabilidade da estrada e danos na 
lavoura de Sr. Vilson Broch. Maiores explicações em plenário. Ver. Juraci Valdir de 
Oliveira-PSD . Aprovada por unanimidade .Indicação n° 022/2015, 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, faça os reparos necessários na estrada próximo a 
propriedade do Sr. Tete Pimentel em direção a localidade de Flexa Azul , sendo que a 
grande quantidade de terra e pedras para o leito da estrada , causando a interrupção 
da estrada ou atolamento de veículos , inclusive o ônibus do transporte escolar. 
Maiores explicações em plenário. Ver. Juraci Valdir de Oliveira-PSD. Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 023/2015, 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, faça a construção de um bueiro na estrada próximo a propriedade do Sr. Ivo 
Machado na localidade de Linha Pereira, eliminando a água da chuva que acumula e 
atravessa a estrada causando uma valeta, dificultando a passagem de veículos. 
Maiores explicações em plenário. Ver. Cassiano Caponi-PMDB Aprovada por 
unanimidade. Indicação n° 024/2015, 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, faça o empedramento do trecho de estrada em frente as casas dos Srs. Walter 
Ernani Rassweiler e Jodoé Lamonato na localidade de Campo Comprido. Maiores 
explicações em plenário. Ver. Cassiano Caponi-PMDB Aprovada por unanimidade. 
Indicação n° 025/2015, 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 uma guarita próximo a residência da Sra. Ana Hefler, na 
localidade de Bela Vista. Maiores explicações em plenário. Ver.  Gilmar da Costa- PT 
Aprovada por unanimidade . No expediente do Poder Executivo foi apresentado o 
seguinte projeto. Projeto de Lei Nº 028/2015,Autoriza a abertura de credito adicional 
suplementar no orçamento  Municipal de 2015, no valor total de R$. 87.000,00 e dá 



outras providências. No espaço dos requerimentos verbais .O vereador Cassiano 
Caponi, solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  que assim que 
possível faça o empedramento da estrada próximo a casa do senhor Joares na 
localidade de Pantaninho. O vereador Nercindo Lasch, solicitou a secretaria de Obras 
Viação e Serviços Urbanos , que veja a possibilidade de disponibilizar umas carga de 
areia para a escola Roberto Textor na localidade de Serra dos Engenhos. No espaço 
destinado as explicações pessoais  dos senhores vereadores. O vereador Francisco 
Fagundes da Silva comentou que sabe que a situação das estradas não é fácil, mas há 
muitos trechos que não adianta patrolar, tem que ser empedrado. Comentou ao colega 
Gilmar da Costa que já que o prefeito atende suas solicitações , que o mesmo solicite a 
construção da casa mortuária.  O vereador Gilmar da Costa comentou que os 
vereadores têm que vir mais ao gabinete do Prefeito Volmir para reivindicar melhorias 
aos nossos munícipes .  o vereador Nercindo Lasch propôs aos demais vereadores que 
fosse encaminhado o seguinte oficio .  Oficio  Nº 025/2015 encaminhado Ao Senhor 
Volmir Pedro Capitânio. Prezado Prefeito; Apraz-nos 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 da escola de tempo integral , criação do coral 
municipal ou banda, reativar o projeto sonho de gurizada nas escolas ( vaca parada) e 
implantação de uma creche municipal. Estando este programa contido no Plano de 
Governo. Patrícia Demétrio, Nercindo Lasch, João Pedro F. de Matos, Celita Blos 
Ceolin, Cassiano Caponi, Juraci V. de Oliveira, Gilmar da Costa ,Francisco F. da Silva. 
O vereador Juraci Valdir de Oliveira  agradeceu a presença de todos na sessão 
principalmente do prefeito Municipal Volmir . Comentou sobre o contrato Administrativo 
nº 043/2015, para prestação de serviços de consultoria e assessoria presencial nos 
procedimentos administrativos do município, serviços de avaliação e pericias 
mercadológicas dos imóveis tanto no âmbito do IPTU como do ITBI, juntamente com a 
prestação de serviços de arquitetura e urbanismo em diversos segmentos, para o 
Município de Jacuizinho, contrato este com o valor de R$. 9.890,00( nove mil 
oitocentos e noventa reais) valor este bem alto para uma prefeitura com contenções de 
gastos, e acredito que disponibilizando treinamento para funcionários  efetivos da 
prefeitura certamente os mesmo fariam o mesmo trabalho. A vereadora Celita Blos 
Ceolin Encaminhou a seguinte Moção de Pesar a família de Elza Ceolin, É com 
profundo pesar que o Poder Legislativo do Município de Jacuizinho através da 
Vereadora Celita Blos Ceolin e demais  Vereadores desta Casa, vem prestar seus 
votos de condolências aos filhos Dirceu , Luciana e Dionei, pelo falecimento de sua 
mãe Elza Ceolin. Dessa Forma deixamos as nossas homenagens a Sra. Elza Ceolin, 
munícipe muito atuante e participativa na comunidade de Jacuizinho, aonde enfrentou 
muitas dificuldades na sua vida, devido a perca de seu esposo ainda novo, enfrentando  
estas com muito trabalho  e força para criar seus filhos sendo esta muito querida por 
todos os munícipes da Comunidade de Jacuizinho. Da mesma forma nos 
sensibilizamos com os filhos e demais familiares consternados pelo inesperado 
falecimento de seu ente querido. Desejando muita força e fé neste momento difícil que 
estão passando. Portanto , é com profunda tristeza que a Câmara Municipal de 
Vereadores de Jacuizinho , solidariza com a família nesse momento de infortúnio 
apresentamos a presente moção de pesar, como prova do nosso apreço e da nossa 
admiração. Patrícia Demétrio, Nercindo Lasch, João Pedro F. de Matos, Celita Blos 
Ceolin, Cassiano Caponi, Juraci V. de Oliveira, Gilmar da Costa, Francisco F. da Silva 
e Ricardo Fernando de Oliveira. 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 vinte e dois   de junho  de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


