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No dia dez de março 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:   

Nercindo Lasch,  Celita Blos Ceolin, Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi ,João Pedro 
Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da Silva ,Claudio Antunes Vieira, Patrícia Demétrio, sob 

presidência do vereador Nercindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a primeira  
sessão ordinária do ano de 2014. O presidente  solicitou ao vereador Claudio Antunes Vieira para 
que procedesse a leitura do trecho bíblico.Logo em seguida o mesmo a leitura das atas das 

sessões anterior a qual foram postas em discussão e votação, sendo aprovadas por todos. No 
expediente do Poder Legislativo foi aprovada a seguinte matéria Indicação Nº 01/2014,  O vereador 

que  esta  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 , veja a possibilidade da realização da reforma e do acesso a guarita em frente 

a oficina do Jango na localidade da Bela Vista. Ver. Nercindo Lasch-PP Aprovada por 
unanimidade.Indicação Nº 02/2014,  A vereadora que  esta 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 , veja a possibilidade da 
construção de uma guarita na entrada que da acesso ao alague, sendo que tem alunos e 

moradores próximos que necessitam da mesma. Ver- Celita Blos Ceolin- PP. Aprovada por 
unanimidade. Indicação Nº 03/14,  o vereador que esta 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 , veja a possibilidade do município 
realizar roçadas nas beiras das estradas do interior do município. Ver. João Pedro F. De Matos – 

PSDB. Aprovada por unanimidade. Indicação Nº 04/2014,  O vereador que esta 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 , veja a 
possibilidade da realização do patrolamento nas estradas das localidades de Borboleta, Pantaninho 
e Flecha Azul.Ver. João Pedro F. De Matos – PSDB. Aprovada por unanimidade. Indicação Nº 

05/2014. O vereador que  esta 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 , veja a possibilidade da construção de um bueiro em 
frente a casa do SR. Claudio de Oliveira, na localidade de Linha Pereira. Ver. Cassiano Caponi-
PMDB. Aprovada por unanimidade. Indicação Nº 06/2014,  O vereador que  esta 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 , veja a 

possibilidade da construção de um bueiro no entrocamento da estrada geral da localidade de Linha 
Pereira que da acesso nas propriedades de Valdir Pereira Machado, Elpidio do Amaral e Jair de 
Oliveira. Ver. Claudio Antunes Vieira- PDT. Aprovada por unanimidade. Indicação Nº 07/2014,  a 

vereadora que  esta 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 da 
casa mortuária municipal, devido o município não possuir um local adequado para a realização de 
velórios. Ver. Celita Blos Ceolin- PP. Aprovada por unanimidade. Pedido de Informações. Nº 

001/2014, Senhor Presidente, a vereadora infra-firmatária, 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 por 



qual motivo levou o Executivo Municipal a comprar merenda escolar em empresas que não 
possuem estabelecimento comercial no município, sendo que há no município empresas 

suficientes para atender as demandas das escolas do município. Certo de que Vossa Excelência 
tomará as providências cabíveis, no sentido de remeter o pedido em questão ao seu destinatário. 
Ver. Celita Blos Ceolin-PP Aprovado por unanimidade. Pedido de Informações. Nº 002/2014, 

Senhor Presidente, A vereadora infra-firmatária, 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 quando o município iniciará 

as obras de calçamento na Rua Nelcindo Muratt, sendo que os moradores não suportam mais a 
poeira e barro na rua. Certo de que Vossa Excelência tomará as providências cabíveis, no sentido 

de remeter o pedido em questão ao seu destinatário. Ver. Celita Blos Ceolin-PP. Aprovado por 
unanimidade. Expediente do Poder Executivo. Emenda Aditiva ao Projeto de lei Nº 002/2014, O 
vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições previstas no art. 125 do Regimento interno 

da Câmara Municipal de Vereadores apresenta a seguinte Emenda Aditiva ao Projeto de Lei do 
Executivo  nº 02/2014, que autoriza o poder executivo a outorgar concessão de usa de bem imóvel 

do domínio municipal, ao Art. 4º, II que fica com a seguinte redação: Art.4º .II- direito das Escolas 
Municipais e a Estadual de utilizarem  o imóvel, sem ônus , para todas as atividades de seu 
calendário escolar , inclusive para desenvolver aulas de educação física e treinos esportivos;  Ver. 

Nercindo Lasch- PP.Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Nº 02/2014,  Autoriza  o Poder 
Executivo a outorgar concessão de uso de Bem Imóvel do Domínio Municipal. Aprovado por 5 

votos favoráveis e 4 votos contrários.Foram apresentados os seguintes projetos de lei:PROJETO 
DE LEI Nº 020/2014Autoriza o Município de Jacuizinho receber em doação do Município de 
Espumoso/RS, um imóvel com área de 1.050 M2, e dá outras providências.PROJETO DE LEI Nº 

021/2014Autoriza o pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de 
saúde e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 022/2014, Autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no orçamento municipal de 2014, no valor de R$. 146.250,00, e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 023/2014, Autoriza a abertura crédito adicional suplementar no 
orçamento municipal de 2014, no valor total de R$ 56.000,00, e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 024/2014Autoriza o município custear plano de saúde médica e hospitalar aos 
servidores titulares de cargo efetivo e em comissão, e aos exercestes de mandato eletivo, e da 

outras providências.PROJETO DE LEI Nº 025/2014Autoriza a abertura de crédito adicional especial 
no orçamento de 2014, no valor total de R$ 10.000,00, e dá outras providências.PROJETO DE LEI 
Nº 026/2014Aumenta a carga horária semanal e o valor do vencimento básico mensal do cargo de 

médico veterinário; cria uma vaga no cargo de vigilante, ambos junto ao quadro de cargos de 
provimento efetivo do município; altera o quadro constante no art. 3º da lei municipal nº 038/01; e 

dá outras providências. Requerimentos verbais, Vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou a secretaria 
de obras faças o patrolamento na estrada da comunidade de linha são Luiz, que se encontra em 
péssimas condições e também na comunidade de linha São Jorge . Solicitou anda que a secretaria 

de obras solicite autorização ao setor de Meio Ambiente para fazer rosadas nas beiras de estrada 
no interior. Solicitou também que a secretaria de Obras faça reformas nas guaritas que estão 

danificadas no nosso município, com o inicio do ano letivo os alunos ocupam bastante as mesmas. 
Vereador Cassiano Caponi solicitou a secretaria de Obras que providencie a recuperação das 
estradas das comunidades de Pantaninho e Borboleta que se encontram em más 

condições.Vereadora Patrícia Demétrio solicitou a secretaria de obras que façam a colocação de 
bueiro em frente a casa da senhora Leonilda dos Santos em Pantaninho.Vereador Claudio Antunes 

Vieira solicitou a secretaria de obras  que empedre a chegada da propriedade do senhor Érico 
Spring em Novo Horizonte.Vereador Luiz Carlos Bugs. Solicitou que seja feito a cobertura da 
guarita, na esquina Luiz Nunes em Novo Horizonte. Solicitou ainda que seja feito bueiro enfrente a 



sua casa. Solicitou também que o presidente peça retificação  sobre a matéria feito no O Jornal, de 
dois projetos que estavam baixados em comissão. No espaço dos lideres de bancada o vereador 

Cassiano Caponi lider de bancada do PMDB parabenizou as mulheres pelo dia internacional da 
mulher, em especial as vereadoras Celita Blos Ceolin e Patrícia Demétrio. A vereadora Celita Blos 
Ceolin lider de bancada do PP parabenizou todas as mulheres pelo dia da Mulher. O vereador 

Claudio Antunes Vieira lider de bancada do PDT Agradeceu a todos os presentes, parabenizou 
todas as mulheres pela passagem de seu dia, comentou sobre reunião em que o prefeito municipal 

o senhor Volmir Pedro Capitânio anunciou que fará mudanças em seu secretariado. No espaço 
destinado as Explicações Pessoais dos Senhores Vereadores, o vereador Francisco Fagundes da 
Silva comentou que os vereadores são muito criticados, que muitos vão à radio e jornal para atacar 

os vereadores, que o presidente tem que dar chance para que os vereadores vão a radio para se 
defender. Celita Blos Ceolin, cumprimentou as palavras do vereador Francisco, e falou que 

realmente é indignante a nota que saiu no Jornal, essa nota tem que ser retificada , pois não é 
verdadeira, O vereador Claudio Antunes Vieira que foi eleito e honrara esse votos, quando as 
coisas não estão certas baterá de frente  coma administração. 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  dez de Março de dois mil e catorze. 
 
 
 
 
 

Nercindo Lasch 

Presidente 
 


