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No dia dezesseis  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 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. A vereadora Celita Blos Ceolin  não se fez presente na sessão.  No expediente do Poder 
Legislativo teve a seguinte matéria  Indicação nº 047/2014 , 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   
Administração  veja a possibilidade de realizar reunião com os comerciantes de Jacuizinho para 

esclarecer o Plano de prevenção contra incêndios. Ver. Cassiano Caponi-PMDB Aprovada.  
Indicação nº 048/2014 , 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 reparos na estrada que da acesso a residência da Sra. Geni Terezinha 
Tavares  da Silva de Melo , na localidade de Rincão São Luis. Ver Nercindo Lasch-PP Aprovada  

Indicação nº 049/2014 , 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 reparos na estrada que da acesso a residência da Sr Agapito Pereira 
Barbosa, na localidade do Bangu. Ver Nercindo Lasch-PP Aprovada. Indicação nº 050/2014 , 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 reparos nas estradas da Borboleta, Pantaninho, Flecha Azul , Linha São Jorge, Linha 

Pereira e Oralina, sendo que as chuvas recentes que atingiram o município danificaram as 
mesmas.  João Pedro Ferreira de Matos-PSDB Aprovada No expediente do Poder Executivo. 
Projeto de Lei Nº 048/2014, Abre crédito adicional especial  no orçamento Municipal de 2014, No 

valor total de R$. 38.801,84, e dá outras providências. Aprovado No espaço dos Requerimentos 
verbais. O vereador Cassiano Caponi solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  
que veja a possibilidade de colocar cargas de pedras em frente a casa de Mauricio Oliveira dos 

Santos na Localidade de Borboleta. No espaço dos líderes de bancadas, o vereador João Pedro 
Ferreira de Matos  agradeceu a presença do Presidente do PTB,  o Sr Tancredo Borowski e o 
Presidente do PSDB , o Sr. Paulo Cesar Brandão. A vereadora Patrícia Demétrio, Falou que o 

assessor do Deputado Buzato ligou que estarão na próxima quarta feira na comunidade de 
Campo Comprido para a assinatura do convenio da rede de água desta comunidade. No espaço 
das Explicações Pessoais  o vereador Francisco Fagundes da Silva ,  agradeceu a presença  de 

todos na sessão e convidou para que sempre prestigiem. O vereador Juraci Valdir de Oliveira 
agradeceu o espaço cedido a ele durante estas duas sessões. O vereador Luiz Carlos Bugs , 
agradeceu ao vereador Juraci Valdir de Oliveira que muito contribuiu durante estas 2 sessão que 

assumiu como suplente. O vereador  Ricardo Fernando de Oliveira agradeceu o empenho do 
Partido PTB de Jacuizinho pelos muitos recursos conseguidos para o  município. O vereador 
Nercindo Lasch , agradeceu ao vereador Juraci Valdir de Oliveira pela colaboração do mesmo 

nessas duas sessões. Agradeceu a presença do Deputado Pedro Westphalen e do assessor do 
deputado Jeronimo e aos demais que participaram da janta do PP no dia 13 de junho. 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 dezesseis  de junho de  dois mil e  
quatorze. 
 
 

Nercindo Lasch 
Presidente 


