
 
 

Ata 20/2014 
  
No dia catorze de julho 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, 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 décima oitava ,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 não houve apreciação de matéria. No 
expediente do Poder Executivo foi aprovada a seguinte matéria,Projeto de Lei nº 056/2014, 
Autoriza o Município custear Plano de Saúde Médica e Hospitalar aos servidores titulares de 
cargos efetivos e em comissão, e aos exercentes de mandato eletivo, bem como aos seus 
respectivos dependentes; revoga a Lei Municipal Nº 889/2014; e dá outras providências. 
Aprovado.Projeto de Lei Nº 057/2014, Transfere as ações e o Departamento de Meio Ambiente 
para a Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo , Industria e Comércio; Altera dispositivos 
da Lei Municipal Nº 005/01, e dá outras providências. Aprovado.Projeto de Lei Nº 058/2014, 
Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar valores referentes ao Programa Estadual “ 
Passe Livre Estudantil” aos estudantes beneficiados , e dá outras providências. Aprovado. No 
espaço destinado aos requerimentos verbais dos senhores vereadores O vereador Luiz Carlos 
Bugs, solicitou a secretaria de Obras que veja a possibilidade de deslocar a guarita em frente a 
propriedade do senhor João Oscar Kauffmam, pois o mesmo precisa ampliar a entrada de 
caminhão em sua propriedade. A vereadora Celita Blos Ceolin, solicitou ao Executivo 
Municipal, veja a possibilidade de melhorar o sinal de internet que esta muito ruim. 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 catorze de julho de dois mil e quatorze. 
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