
Ata 18/2014 
 

No dia trinta  de junho  de dois mil e catorze, às dezoito horas, tendo como local o Plenário Victor 
Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS, reuniram-se os vereadores:  
Celita Blos Ceolin,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro Ferreira de Matos, 

Francisco Fagundes da Silva , Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, Patrícia Demétrio, sob 
presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a decima sexta  
,sessão ordinária do ano de 2014. O presidente solicitou a vereadora Patrícia Demétrio, para que 

procedesse a leitura do trecho bíblico. Logo em seguida o mesmo a leitura da ata da sessão 
anterior a qual foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por todos.   não se fez presente 
na sessão.  No expediente do Poder Legislativo teve a seguinte Indicação Nº 052/2014 O vereador 

que esta subscreve , usando de suas atribuições legais definidas no Regimento interno deste 
Poder Legislativo vem a presença de vossa Excelência pedir ao Executivo municipal através da 
Secretaria de Obras , veja a possibilidade de realizar o empedramento em torno da tornearia 

mecânica localizada ao lado da unidade da coagrisol no Município de Jacuizinho. Ver. . 

Aprovado.Indicação Nº 053/2014 O vereador que esta subscreve , usando de suas atribuições 

legais definidas no Regimento interno deste Poder Legislativo vem a presença de vossa Excelência 
pedir ao Executivo municipal através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, veja a 

possibilidade da construção de um quebra molas em frente a Escola de Educação Infantil Vovó 
Noeli em Jacuizinho. Ver. João Pedro Ferreira de Matos-PSDB . Aprovado. Pedido de 

Informações. Nº 004/2014,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 do poder executivo, no exercício do controle externo vem, 

perante Vossa Excelência, na forma regimental, apresentar o presente PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO, dirigido a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento informe 

esta Casa Legislativa o valor gasto em horas extras com funcionários da secretária de 

Obras e a Secretária da Agricultura no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 

2014.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. 

Celita Blos Ceolin-PP. Aprovado 

Pedido de Informações. Nº 005/2014, 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 do poder executivo, no exercício do controle 

externo vem, perante Vossa Excelência, na forma regimental, apresentar o presente 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO, dirigido a Secretaria de Administração Finanças e 

Planejamento informe esta Casa Legislativa quais as máquinas e veículos do município 

que estão em conserto na oficina do  Airton em Salto do Jacuí, qual o problema 

apresentado pelas máquinas e veículos para a ocorrência do conserto e qual o valor gasto 

para o conserto discriminado o valor por máquina ou veículo. Ver. Francisco Fagundes da 

Silva-PMDB, Aprovado .No expediente do Poder Executivo. Foram  apresentados os seguintes 

projetos  para ser apreciados na próxima sessão. Projeto de Lei nº 052/2014, Autoriza a abertura 
Crédito adicional  suplementar no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 81.000,00 , e 
da outras providências.Projeto de Lei nº 053/2014, Autoriza a prorrogação do prazo de vigência das 

contratações temporárias de um técnico em contabilidade, e de uma Técnica em enfermagem , 
decorrentes das Leis Municipais nrs. 783/13 e 786/13, e dá outras providências. Projeto de lei nº 
054/2014, Convalida e ratifica a adesão do  Município de Jacuizinho ao Programa Minha Casa 

Minha Vida-PMCMV, Criado pela lei Federal nº 11.977/99, e dá outras providências. Projeto de Lei 
nº 055/2014, Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento  Municipal de 2014, no 
Valor de R$.2.946,21, e dá outras providências. No espaço dos requerimentos Verbais . O 

vereador Cassiano Caponi  solicitou  ao secretário de Obras que ande pelo interior , para que este 
veja o que se pode ser feito em relação as estradas , pois a trechos bem danificados. A vereadora 
Celita Blos Ceolin,  solicitou a secretaria de obras que faça o empedramento da estrada de acesso 

a cidade em direção a Grandespe que se encontra em péssimas condições de traficabilidade. O 



vereador Francisco Fagundes da Silva , solicitou a secretaria de Obras que arrume a estrada que 
estão em péssimas condições ,no assentamento Banco da Terra do Mimoso , pois os moradores 

não conseguem nem sair de carro. No espaço dos líderes de bancada. 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 trinta  de junho de  dois mil e quatorze. 
 

 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


