
                                      
 

Ata 26/2015 
 
No dia nove de setembro   de dois mil e quinze, às dezoito  horas, tendo como local o 
Plenário Victor Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS, 
reuniram-se os vereadores,  Luiz Carlos Bugs, Nercindo Lasch, , Ricardo Fernando de 
Oliveira, Cassiano Caponi ,João Pedro Ferreira de Matos,  Francisco Fagundes da 
Silva ,Gilmar da Costa ,  Celita Blos Ceolin,  sob presidência da vereadora  Patrícia 
Demétrio ,  que invocando a proteção de Deus abriu a vigésima quinta   sessão 
ordinária do ano de 2015. Na oportunidade a presidente solicitou, ao vereador Nercindo 
Lasch,  para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Em seguida o mesmo vez a 
leitura da ata da sessão anterior, a qual foi discutida e votada por todos. No expediente 
do Poder Legislativo teve a seguinte matéria Indicação nº 036/2015, 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 Secretária da Administração veja a possibilidade de auxiliar os 
pequenos produtores no CAR- Cadastro Ambiental Rural. Maiores informações em 
Plenário. Ver. Cassiano Caponi –PMDB. Aprovada por Unanimidade. Também foi 
apresentado o Projeto de Lei do Legislativo nº 04/2015, Autoriza a realização de turno 
único , com horário reduzido nos serviços Administrativos da Câmara Municipal de 
Vereadores de Jacuizinho-RS, no que especifica e dá outras providencias. No 
expediente do poder Executivo foram apresentados  o seguinte , Projeto de Lei Nº 
038/2015, Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 
2016.Projeto de Lei Nº 039/2015 Autoriza a realização da XI Romaria Tradicionalista do 
Brasil, como evento oficial do Município, e dá outras providências. No espaço dos 
requerimentos verbais,A vereadora Celita Blos Ceoiln  solicitou ao Executivo Municipal 
que veja a possibilidade da contratação de um funcionário para a Escola Estadual 
Menino Jesus, através do Programa Pradem. No espaço dos lideres de bancadas o 
vereador Cassiano Caponi líder de bancada do PMDB, comentou sobre a convenção 
realizada pelo partido no dia 29 de agosto onde o Rodrigo Sisnandes ficou presidente. 
O vereador Gilmar da Costa líder de bancada do PT convidou a todos para a 1º 
mateada evangélica . No espaço destinado as Explicações Pessoais o vereador 
Francisco Fagundes da Silva, agradeceu os presentes na sessão, e comentou que os 
munícipes só vem assistir as sessões quando tem cargos para aprovar. A vereadora 
Celita Blos Ceolin comentou sobre o roubo realizado na prefeitura , a situação está 
ficando alarmante nosso município é pequeno e já teve varias granjas assaltadas e 
agora a prefeitura. O vereador Luiz Carlos Bugs falou sobre a indicação que fez ao 
executivo municipal de colocar câmeras de vigilância. O vereador Nercindo Lasch 
comentou sobre o roubo na prefeitura, onde ele como vigilante , pensa se vale a pena 
corres risco  pelo salario de pouco mais de R$700,00 reais , comentou que ainda bem 
que não aconteceu nada com o vigilante Rogerio. Falou ainda sobre a surpresa que a 
comunidade de Bela Vista fez para ele no dia de seu aniversario , agradeceu a toda a 
comunidade pela homenagem. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira comentou 
sobre o roubo na prefeitura e comentou que a crise que vive o pais não justifica essa 
violência toda que estamos enfrentado, comentou ainda que ainda bem que nada 
aconteceu com o vigilante Rogerio que estava de guarda na hora do assalto. Não 
havendo mais nada a tratar a presidente encerrou a presente sessão ordinária  e esta 



ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em nove de setembro   de 
dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


