
Ata 36/2014 
 

No dia dez de Novembro  de dois mil e quatorze, às dezenove horas, tendo como local o 
Plenário Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS, 
reuniram-se os vereadores: Luiz Carlos Bugs,  Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano 

Caponi, João Pedro Ferreira de Matos, Francisco Fagundes da Silva ,Celita Blos Ceolin , 
Gilmar da Costa, Patrícia Demétrio, sob presidência do vereador Nercindo Lasch, que 
invocando a proteção de Deus abriu a trigésima  sexta   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 Indicação n° 103/2014      A vereadora que este 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 da Saúde que 
forneça aos munícipes carentes protetores solares para os mesmos, assim prevenidos do 

câncer de pele.  Maiores explicações em Plenário Ver. Celita Blos Ceolin-PP. No espaço 
dos requerimentos verbais o vereador Luiz Carlos Bugs solicitou ao Executivo municipal 
que providencie a manutenção dos veículos da saúde principalmente da ambulância que se 

encontra em péssimas condições. O vereador Cassiano Caponi solicitou a secretaria de 
Obras assim que possível realize o patrolamento da estrada que da acesso as casas de 
Antônio Gonçalves e Orlando Caponi. No espaço destinado as explicações pessoais dos 

senhores vereadores. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira comentou que muitas 
vezes criticam  com intenção de atingir a administração sem pensar nos funcionários  que 
são os primeiros a serem criticados. Comentou que todo o funcionário que desempenha 

com dedicação suas funções deveria ser homenageado pela administração. O vereador 
João Pedro parabenizou o vereador Nercindo Lasch por assumir como prefeito municipal 
essa semana e desejou que o mesmo realize um bom trabalho. O vereador Luiz Carlos 

Bugs comentou que muitas vezes os funcionários tem que desempenhar  varias funções as 
suas e de seus chefes. Parabenizou o secretario de agricultura Claudio Antunes Vieira pelo 
bom trabalho que vem realizando. A vereadora Celita Blos Ceolin  comentou sobre a 

audiência publica para a discussão e analise  do projeto de lei que estima e fixa a despesa 
do município de Jacuizinho para o Exercício de 2015, onde todos os vereadores devem 
analisar e fazer emendas no que couber. O vereador  Francisco Fagundes da Silva  

comentou que já foi secretario da cidade e sempre pegava alguns funcionários e faziam a 
limpeza do cemitério era carpido varrido e colocado do fogo nas entulhos. Comentou que 
foi ao cemitério no dia dos finados esse ano e realmente estava bem sujo. Parabenizou ao 

vereador Nercindo Lasch por assumir como prefeito durante essa semana. O vereador 
Nercindo Lasch convidou a todos para a audiência publica que será realizada dia 17 de 
novembro as 16:00 horas no plenário da câmara Municipal.  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 Novembro de dois mil e quatorze. 
 
 

 

Nercindo Lasch 

Presidente 
 


