
Ata 22/2014 
 

No dia vinte e oito  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° 064/2014  ,   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 colocação de uma lâmpada de iluminação pública em 

frente ao Centro de Umbanda Águas de Iemanjá, localizada na localidade de Linha Pereira. Ver 
Cassiano Caponi-PMDB . Aprovada. Indicação n° 065/2014 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 o concerto na Ponte do Rio Caixão que faz a 
divisa do município como município de Tunas na localidade da Borboleta , sendo que a mesma 

danificou-se devido as fortes chuvas ocorridas no município nos últimos dias. Ver João Pedro 
Ferreira de Matos-PSDB. Aprovada. No expediente do Poder Executivo, foi aprovado os seguintes 
Projeto de Lei nº 075/2013 QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO TERRITORIAL E INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE 
JACUIZINHO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 39, 40, 41 E 42 DA LEI FEDERAL Nº 10.257/01, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 contrários dos vereadores 

Francisco Fagundes e Luiz Carlos Bugs e uma abstenção do Vereadora Celita Blos Ceolin. 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. 

Aprovado. 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. Aprovado. 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. Aprovado. Projetos apresentados para ser apreciado na próxima sessão . 
Projeto de Lei Nº 062/2014, altera o valor do vencimento do cargo de agente  comunitário de saúde , 

altera a tabela constante do art. 3º da lei municipal nº 038/01,  e dá outras providências .Projeto de 
Lei nº 064/2014, Autoriza o Executivo Municipal abrir  Crédito adicional  suplementar no orçamento 
Municipal de 2014, No valor total de R$. 27.000,00, e da outras providências . No espaço dos 

Requerimentos Verbais. A vereadora Patrícia Demétrio  solicitou novamente a secretaria de obras , 
que providencie um bueiro em frente a propriedade de Vilmar Camargo de Campos em Pantaninho, 
é indignante pois esta secretaria ficou dois dias Trabalhando em uma propriedade particular bem 

próxima a propriedade do mesmo e não pode fazer o serviço que já foi feito a algum tempo. O 
vereador Luiz Carlos Bugs solicitou o patrolamento e empedramento da estrada do Município de 
Jacuizinho a Tunas principalmente o trecho entre Novorizonte a Tunas. A vereadora Celita Blos 

Ceolin , solicitou ao Executivo Municipal através da secretaria de Obras viação e serviços urbanos , 
que veja a possibilidade de colocar bancos na praça municipal. O vereador Nercindo Lasch solicitou 
a secretaria de Obras  que faça a limpeza dos entulhos na Rua Nestor Fiuza  na saída para a 

Avenida  João Fernandes. No espaço dos líderes de bancada O vereador Cassiano Caponi Líder de 
bancada do PMDB parabenizou os organizadores da festa do Colono e Motorista, agradeceu a 
presença  do companheiro de partido Aquino Glat. O vereador Claudio Antunes Vieira líder de 

bancada do PDT , agradeceu a presença do Aquino e comentou que o mesmo pode avisar a 
comunidade de Linha São Jorge que os vereadores estão fazendo sua parte para melhorar cada vez 
mais a vida dos munícipes. No espaço das explicações pessoais dos senhores vereadores o 



vereador Francisco Fagundes da Silva comentou que na praça não tem banco , mas que acha bem 
mais terrível nossa cidade não possuir uma casa mortuária , onde temos que velar nossos mortos 

em nossas casas ou no ginásio municipal local de realizar festas e baile. O vereador Nercindo Lasch 
parabenizou colonos e Motoristas de nossa cidade e região , Também parabenizou os 
organizadores da festa do colono e motorista e lamentou a falta de seguranças na festa, que ano 

que vem seja melhor organizada dispondo de seguranças no evento. 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 vinte e oito  de julho de  dois mil e quatorze. 
 
 
 

                                                        Nercindo Lasch 
 Presidente 

 


