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No dia quinze de setembro 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:   

Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi, João Pedro Ferreira de Matos, Francisco Fagundes 
da Silva ,Celita Blos Ceolin Luiz Carlos Bugs, Claudio Antunes Vieira, Patrícia Demétrio, sob 
presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a vigésima nona, 

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, 

foi aprovada a seguinte Indicação Nº 82/2014 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  saúde veja a possibilidade  de 

disponibilizar uma pessoa para distribuir senhas para o melhor atender as pessoas que necessitam de 
atendimento médico na Unidade de Saúde. Ver. Cassiano Caponi-PMDB Aprovada. Pedido de 
Informação Nº 009/2014, Senhor Presidente, 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 Agricultura informe esta Casa Legislativa quais os veículos e máquinas e implementos do 
município que estão lotados na Secretaria da Agricultura , informando o nome do operador de cada 
máquina como também o nome do motorista de cada veículo. Ver. Luiz Carlos Bugs-PP Aprovado. No 

expediente do poder Executivo Projeto de Lei Nº 063/2014, Estabelece normas para a exploração do 
serviço de veículos de aluguel-Taxi, no Município de Jacuizinho/RS, e dá outras providências. Foi 
concedido visto ao vereador Luiz Carlos Bugs. No espaço dos requerimentos verbais dos senhores 

vereadores. A vereadora Patrícia Demétrio, solicitou ao Prefeito Volmir Pedro Capitanio , esclareça a 
comunidade de Campo Comprido e demais comunidades por qual motivo esta demorando em fazer a 
licitação da rede de água, desta  comunidade. Pois o dinheiro para inicio da obra  já esta na conta da 

Prefeitura Municipal a Vários meses e até agora nada. Eu juntamente com a comunidade de Campo 
Comprido aguardamos a resposta. A vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou ao Executivo Municipal 
através da pessoa responsável pelo reparo da iluminação pública , que faça a troca das lâmpadas 

queimadas na nossa cidade. Solicitou ainda que a secretaria de obras  pinte os quebramolas no centro 
da cidade , pois não estão visíveis aos motoristas que por ali trafegam. O vereador Cassiano Caponi , 
solicitou a secretaria de Obras assim que possível faça o patrolamento da estrada de linha São Jorge , 

bem como as demais estradas do interior que necessitarem de reparos. O vereador Luiz Carlos Bugs, 
solicitou a secretaria de agricultura que faça o encaminhamento das analises de solo dos suplentes do 
programa do calcário do ano passado. Comentou ainda que gostaria de saber como esta o programa 

desse ano de recuperação de solo. O vereador Nercindo Lasch, solicitou a secretaria de Obras que 
faça uma guarita em frente a propriedade de Jaime Pinto. No espaço dos líderes de bancada o 
vereador Cassiano Caponi líder de bancada do PMDB agradeceu a presença de todos na sessão 

principalmente do suplente vereador Gilmar da Costa mais conhecido como testinha. O vereador 
Claudio Antunes Vieira líder de bancada do PDT agradeceu a presença do 1º suplente a vereador 
Gilmar da Costa. No espaço das explicações pessoais. A vereadora Celita Blos Ceolin  agradeceu a 

presença de todos , cumprimentou ao professor Alencar Borowski pelo belo trabalho que esta 
desenvolvendo com as crianças do futsal. O vereador Luiz Carlos Bugs comentou que nessas eleições 
apoiara o Olivio muitos vão estranhar pois não são da mesma sigla partidária , mas sempre temos que 

reconhecer o que se faz pela gente ou por nosso município. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira 
agradeceu a presença do suplente o vereador Gilmar da Costa.  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 quinze de setembro de  dois mil e quatorze. 
 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 

 


