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No dia sete de Abril 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, Luiz Carlos Bugs,  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 quinta   
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 matéria. Indicação 016/2014, Que o Executivo Municipal 
através da secretaria de Obras veja a possibilidade da realização de uma terraplenagem em frente 
a propriedade de Paulo Ferreira, na localidade de Flecha Azul. Ver. João Pedro F. De Matos- 
PSDB. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 017/2014, Que o Executivo Municipal através da 

secretária de Administração Finanças e Planejamento veja a possibilidade de disponibilizar uma 
ajuda de custo mensal ao Corpo de Bombeiros de Salto do Jacuí para a manutenção do caminhão, 
podendo assim este atender nosso Município. ver Celita Blos Ceolin- PP. Aprovado por 
Unanimidade. Indicação nº 018/2014, Que o Executivo Municipal através da secretária de Obras  

Viação e Serviços Urbanos , veja a possibilidade da realização de reparos na estrada que da 
acesso a propriedade de João Bernardes, na localidade de Pantaninho. Ver Cassiano Caponi - 
PMDB. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 019/2014, Que o Executivo Municipal através da 

secretária de Agricultura no setor da Patrulha Agrícola disponibilize o serviço de enlerador para os 
agricultores do município. Ver Cassiano Caponi-PMDB. Aprovado por Unanimidade. Indicação nº 

020/2014, Que o Executivo Municipal através da secretária de Obras  Viação e Serviços Urbanos , 

veja a possibilidade  da construção de novas guaritas e a recuperação das danificadas no 
município. Ver. Claudio Antunes Vieira- PDT. Aprovado por Unanimidade. No expediente do Poder 
Executivo foi aprovada a seguinte matéria, Projeto de Lei Nº 035/2014, Autoriza a contratação de 

técnicos em enfermagem para atender necessidades de excepcional interesse público junto á 
secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, e dá outras providências. Aprovado por 
Unanimidade. Projeto de Lei nº 036/2014, Autoriza a prorrogação do prazo da contratação 

temporária de uma técnica em enfermagem, decorrente da lei Municipal nº 786/13, e dá outras 
providências. Aprovado por Unanimidade. Projeto de lei Nº 037/2014, Reduz a carga horária 

semanal do cargo de Biólogo junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do Município; altera 
o quadro constante do art. 3º da lei municipal nº 038/01; e dá outras providências. Aprovado por 7 
votos favoráveis e 1 contrário da vereadora Celita Blos Ceolin.  Projetos 038 /2014, Autoriza o 

executivo Municipal  abrir crédito adicional especial no orçamento Municipal  de 2014, no valor total 

de R$ 57.500,00, e dá outras providências. Aprovado por Unanimidade. No espaço dos  
requerimentos verbais a vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou a secretaria de obras que molhe as 
ruas de nossa cidade com urgência pois as pessoas não agüentam mais a poeira , muitas pessoas 

estão  com problemas respiratórios, pois a situação da poeira é alarmante. Vereador Nelcindo 
Lasch solicitou que a secretaria de Obras faça a limpeza das ruas pavimentadas, pois as mesmas 

estão com terra , causando poeira . Foi apresentado o seguinte projeto de Lei do Legislativo. 
Projeto de Lei do Legislativo Nº 02/2014, autoriza a contratação temporária de Motorista por 
excepcional interesse público, e dá outras providências. No espaço dos lideres de bancadas  o 

vereador João Pedro Ferreira de Matos líder de bancada do PSDB convidou a todos para que 
participem dos jogos Sol a Sol em Pantaninho. A vereadora Patrícia Demétrio também fez o convite 

a comunidade para que participem dos jogos Sol a Sol em Pantaninho. No espaço destinado as 
explicações pessoais o vereador Nercindo Lasch comentou sobre  a cobrança dos funcionários em 



relação ao Projeto do  reajuste salarial o Prefeito disse que vai pagar antes da Expojac , mas não 
se vê essa possibilidade , todos sabem que os projetos são apresentados em uma segunda  ficam 

baixados por uma semana , só serão  votados na próxima segunda. Essa é uma norma adotada 
pelo poder Legislativo para que os vereadores possam analisar melhor os projetos protocolados 
nesta casa , para que não ocorram erros como o Projeto para contratação de auxiliar  de biblioteca 

onde os vencimentos de uma pessoa contratada por 20 horas são os mesmos das contratadas por 
40 horas. 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  sete de abril de dois mil e 
quatorze. 
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