
Ata 21/2014 
 

No dia vinte e um de julho  de dois mil e quatorze, 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 vigésima 
primeira   ,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.   No expediente do 
Poder Legislativo  Indicação n° 061/2014 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, Viação e Serviços Urbanos 
veja a possibilidade da construção de um bueiro e o empedramento da estrada que da acesso a 
propriedade da Sra. Conceição de Souza na Localidade de Linha São Jorge. Ver Claudio Antunes 

Vieira-PDT. Aprovada. Indicação n° 062/2014 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 Administração veja a possibilidade 

de disponibilizar transporte para os munícipes se deslocarem do interior do município para a sede  do 
município, visando incentivar nossos   munícipes a comprar no comércio local. Ver Cassiano Caponi –
PMDB. Aprovada. Indicação n° 063/2014 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, Viação e Serviços Urbanos 
veja a possibilidade de realizar a troca da guarita em frente a propriedade de João Kaufman próximo a 

ponte do Rio Caixão que faz divisa do município de Jacuizinho com o município de Tunas na 
localidade de Novo Horizonte, para que o proprietário possa construir uma nova porteira para entrar 
no confinamento de animais que esta construindo em sua propriedade. Ver. Luiz Carlos Bugs-PP 

Aprovada. No expediente do  Poder Executivo, foram  apresentados para ser apreciado na próxima 
sessão a seguinte matéria .Projeto de Lei nº 059/2014, Autoriza firmar convênio e subvencionar o 
Clube do Lar Esperança, Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento Municipal 

vigente e dá outras providências. Projeto de Lei nº 060/2014, Autoriza a prorrogação do prazo da 
contratação temporária de um Operador de Trator Agrícola, decorrente da Lei Municipal  nº 784/13, e 
dá outras providências. Projeto de Lei nº 061/2014, Autoriza o Executivo Municipal abrir  Crédito 

adicional  suplementar no orçamento Municipal de 2014, No valor total de R$. 702.500,00, e da outras 
providências. No espaço dos Requerimentos Verbais, O vereador Francisco Fagundes da Silva , 
solicitou a secretaria de obras que faça reparos na estrada que da acesso ao Município de Tunas que 

se encontra em péssimas condições.  No espaço dos líderes de bancada o vereador Claudio Antunes 
vieira líder de bancada do PDT, convidou a todos os munícipes para que participem da audiência 
publica para a discussão do Plano Diretor na câmara de Vereadores na próxima segunda. No espaço 

destinado as explicações pessoais o vereador Ricardo Fernando de Oliveira comentou sobre a 
reunião realizada pelos empresários de Jacuizinho  aqui na  câmara dia 15 de julho onde foi eleito 
presidente da ACISJAC. O vereador Cassiano Caponi  parabenizou o vereador Ricardo Fernando de 

Oliveira, pela presidência da ACISJAC. E convidou a todos para participar da audiência publica dia 28 
de julho as 16:30 na câmara de Vereadores. O vereador Claudio Antunes Vieira convidou a todos 
para a audiência publica dia 28 de julho onde será  discutido o plano diretor. A vereadora Celita Blos 

Ceolin comentou sobre a alarmante situação do Hospital de Salto do Jacuí onde os médicos não 
querem mais trabalhar por falta de pagamento.  O vereador Francisco Fagundes da Silva comentou 
que sempre será a favor dos projetos que beneficiar os munícipes . O vereador Nercindo Lasch 

parabenizou o vereador Ricardo Fernando de Oliveira pela Presidência da  ACISJAC e convidou a 
todos para participar da audiência publica parra discussão do plano diretor. .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 catorze  de julho de  dois mil e quatorze. 
 
 

 

Nercindo Lasch 

Presidente 
 


