
                                      
 

Ata 18/2015 
 
No dia seis  de julho 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 decima sétima   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° 026/2015, 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 em trechos na estrada em frente a casa de Darci Fiuza e 
Josué de Araujo na localidade de Linha São Jorge. Maiores explicações em plenário. 
Ver.  Gilmar da Costa- PT Aprovada por unanimidade. Indicação n° 027/2015, 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 contato com a 
administração do Município de Tunas para realizar o conserto nas guardas de proteção 
aos pedestres na Ponte do Rio Caixão que faz divisa do município de Jacuizinho com o 
Município de Tunas na localidade de Novo Horizonte. Maiores explicações em plenário. 
Ver.  Nercindo Lasch-PP Aprovada por unanimidade. Expediente do Poder Executivo 
Projeto de Lei Nº 028/2015,Autoriza a abertura de credito adicional suplementar no 
orçamento  Municipal de 2015, no valor total de R$. 87.000,00 e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. Projeto apresentado. Projeto de lei N° 
029/2015 Autoriza o poder Executivo Municipal firmar com a Associação de Damas de 
caridade, mantedora do Hospital de caridade São Vicente de Paulo, da cidade de Cruz 
Alta/RS, e dá outras providências. Projeto de Lei N° 030/2015 Autoriza a produção do 
prazo de vigência da contratação temporária de uma Assistente Social decorrente da 
Lei Municipal N°818/13, e dá outras providências. Projeto de Lei N°031/2015 Autoriza o 
poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no orçamento Municipal 
de 2015 no valor de R$. 7.661,88 e dá outras providências. Projeto de lei N° 032/2015 
Extingue o cargo de provimento efetivo Médico Ginecologista/ obstetra-20 horas 
semanais, e cria uma vaga no cargo de enfermeiro, todos juntos ao quadro de cargos 
de provimento efetivo do Município; altera o quadro constante do artigo 3° da lei 
municipal Nº 038/01, com suas alterações e, dá outras providências. Projeto de lei N° 
033/2015 Cria o cargo em comissão de diretor do departamento de obras junto ao 
quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do poder executivo; altera a 
tabela constante do artigo 1°, da lei municipal N° 054/01; e, dá outras providências. 
Projeto de lei N° 034/2015 Autoriza o Município receber doação em moeda corrente 
nacional, e, dá outras providências .Requerimentos Verbais dos Vereadores O 
vereador Francisco Fagundes da Silva , solicitou a secretaria de Obras Viação e 
Serviços Urbanos  que coloque cascalhos na estrada que vai para o Posto do Arcadio 
saída para Campos Borges. Solicitou ainda  que a mesma faça reparos na estrada que 
da acesso ao Município de Tunas que está em péssimas condições. O vereador Gilmar 



da Costa , solicitou a Secretaria  de Obras Viação e Serviços Urbanos que limpe a 
sarjeta  da estrada próximo a propriedade do Senhor Rendal Fiuza evitando assim o 
acumulo de água das chuvas. 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 senhores Elpidio Amaral e Valdir Pereira Machado na 
localidade de Linha Pereira. Solicitou ainda o empedramento do trecho de estrada 
próximo a casa do senhor Lismar Vieira na mesma localidade. O vereador Luiz Carlos 
Bugs, solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos , que faça o 
empedramento da estrada de acesso a propriedade do senhor Luiz Carlos Medeiros 
Barbosa localidade de Novo Horizonte. Solicitou ainda o patrolamento da estrada  que 
da acesso ao município de Tunas. O vereador João Pedro Ferreira de Matos, solicitou 
a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos que faça os reparos na estrada de 
Borboleta. No espaço destinado as explicações pessoais dos senhores vereadores. O 
vereador Francisco Fagundes da Silva comentou que devido aos problemas de 
arrecadação que o Município vem enfrentando sugere que o prefeito Municipal adote 
turno único .A vereadora Celita Blos Ceolin    comentou que é de estrema importância 
que nosso município continue com os convênios dos hospitais pois a situação da saúde 
está em crise.O vereador Nercindo Lasch encaminhou o seguinte   Oficio nº 028/2015 
Volmir Pedro Capitânio Prefeito MunicipalPrezado Prefeito;Apraz-nos cumprimenta-lo, 
Vossa Excelência, na oportunidade , vem  por meio deste parabenizar  o Executivo 
Municipal pelas ações tomadas na área da habitação , como também solicitar ao 
Executivo Municipal , quais foram ás ações tomadas por esta Administração para a 
implementação de recurso do fundo municipal da habitação. 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. 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 julho  de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


