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No dia 9 de junho  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:  Juraci Valdir 
de Oliveira   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 decima quarta  ,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. A vereadora Celita Blos Ceolin  não se fez presente na sessão.  No 
expediente do Poder Legislativo teve a seguinte matéria  Indicação nº 044/2014 , 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 secretaria de Agricultura  
veja a possibilidade de realizar reparos na rede de água no assentamento da minha primeira terra na 
localidade de  Novo Horizonte. Ver.  Claudio Antunes Vieira- PDT.  Aprovada .  Indicação nº 045/2014 , 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 secretaria 
de Obras viação e serviços Urbanos  veja a possibilidade de realizar empedramento na propriedade de 
Darci Fiuza  na localidade de Borboleta. Ver. João Pedro Ferreira de Matos-PSDB Aprovada. Indicação nº 
046/2014.  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 secretaria de Obras viação e serviços Urbanos  veja a possibilidade de o conserto da lâmpada de 
iluminação pública  em frente à casa do Sr. Vilson Niederauer, na localidade de linha Pereira. Ver. Patrícia 
Demétrio.-PTB Aprovada. No espaço dos requerimentos verbais dos senhores vereadores.  O vereador 
Juraci Valdir de Oliveira solicitou a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos seja a possibilidade 
de empedrar a estrada entre o Alencar e a Chica , pois quando chove tem muito barro.  O vereador Luiz 
Carlos Bugs , Solicitou ao Executivo Municipal que seja colocado em funcionamento o Poço Artesiano que 
localiza-se na entrada do assentamento em Novo Horizonte. O vereador Ricardo Fernando De Oliveira 
solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  que realize patrolamento  na estrada que da 
acesso a propriedade de Renato Miranda e serviço com rolo compactador em frente do Galpão do mesmo.  
O vereador Nercindo Lasch, Que a secretaria de Obras , faça o empedramento próximo à casa do Sr. 
Jeferson Bueno em linha em linha Rincão São Luiz. No espaço dos líderes de bancadas.  O vereador 
Cassiano Caponi Líder de bancada do PMDB, prestou as condolências em nome do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro de Jacuizinho ao Colega e vereador Francisco Fagundes da Silva pela perda de 
seu pai. O vereador Luiz Carlos Bugs, líder de bancada do PP, prestou as condolências ao vereador 
Francisco Fagundes da Silva pela perda de seu pai. O vereador Claudio Antunes Vieira líder de bancada 
do PDT , parabenizou  a todos os deputados  de todos os partidos pelas emendas enviadas ao município.  
Prestou as condolências ao vereador Francisco Fagundes da Silva.  O vereador Luiz Carlos Bugs cedeu 
espaço ao vereador Nercindo Lasch, que convidou a todos para  participar de evento partidário a ser 
realizado na próxima sexta-feira, 13 de Junho de 2014, a partir das 18h 30min, no Salão Comunitário (ao 
lado da Igreja Católica) na sede deste Município. Na ocasião em que serão tratados diversos assuntos de 
interesse partidário estarão presentes o Deputado Estadual Pedro Westphalen e Deputado Federal 
Jerônimo Goergen.  A vereadora Patrícia Demétrio líder de bancada do PTB  comentou que recebeu um 
telefonema a respeito à rede de água que não tinha sido empenhado o beneficio pois o município estava 
no CADIN , conversando com o Prefeito  ele a tranquilizou dizendo que solucionaria  esse problema . No 
espaço das explicações pessoais o vereador Ricardo Fernando de Oliveira estendeu as condolências à 
família do Vereador Francisco Fagundes da Silva. O vereador Juraci Valdir de Oliveira, Agradeceu a 
presença de todos na sessão e prestou as condolências ao vereador Francisco Fagundes e Sua Família 
pela perda de seu pai. O vereador Francisco Fagundes da silva Agradeceu as palavras de apoio dos 
colegas vereadores. O vereador Nercindo Lasch convidou a todos para após o termino da sessão ordinária 
participarem da reunião com a Brigada Militar. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a 
presente sessão ordinária e está ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em nove  de 
junho de  dois mil e quatorze. 
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