
Ata 10/2014 
 

No dia vinte e oito de Abril 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 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 foi aprovada a seguinte matéria Indicação nº 
027/2014,  Que o Executivo Municipal através da secretária de Obras , viação e serviços 

Urbanos , veja a possibilidade de fazer a construção de uma guarita na comunidade de 
Quilombolas na localidade de Novo Horizonte. Ver Claudio Antunes Vieira-PDT. Aprovada. 
Indicação nº 028/2014, Que o Executivo Municipal através da secretária de  Agricultura  , veja a 

possibilidade de disponibilizar os serviços necessários para o conserto do poço artesiano da 
comunidade da Linha São Jorge. Ver. Cassiano Caponi -PMDB. Aprovada. No expediente do 
Poder Executivo não houve matéria a ser apreciada. No espaço dos lideres de bancadas o 

vereador Cassiano Caponi líder de bancada do PMDB, parabenizou a todos os organizadores da 
Expojac principalmente os funcionários. O vereador João Pedro Ferreira de Matos líder de 
bancada do PSDB parabenizou a administração pela 1º Expojac. A vereadora Patrícia Demétrio 

líder de bancada do PTB parabenizou os organizadores da 1º expojac. No espaço das 
explicações pessoais  o Vereador Ricardo Fernando de Oliveira  Parabenizou a todos os 
organizadores da feira em especial os funcionários. O vereador Cassiano Caponi  comentou que 

algumas pessoas falaram que ele votou contra o projeto da feira e isso ficou feio, mas digo se a 
votação fosse hoje votaria contra novamente, pois o sucesso da feira não em cobre a realidade 
do nosso município, tem tantas coisas que poderia ser feito com esse 40 mil, que no papel é 40 

mil mas se sabe que se gastaram bem mais. O que eu digo não volto atrás pois antes de sair 
dizendo eu penso antes.   O vereador Luiz Carlos Bugs Luiz Carlos Bugs: Comentou que 
também foi um dos vereadores que votou contra o projeto da feira, por que cada vereador se 

identifica com uma situação e conversando com os agricultores de nosso município se veja que 
essa não era a hora da realização da feira, com muitos agricultores esperando e agora sabendo 
que terão que pagar R$ 600,00 para receber e os vereadores sendo questionados por que não 

pegaram esse dinheiro e usaram como contra partida desse programa, que era de graça, como 
foi pedido tem contra partida que o Executivo retome os trabalhos, não verem só a festa .Celita: 
Cumprimentou o vereador Ricardo que expor na Expojac e lamentou que tinha poucas pessoas 

de nosso município expondo na feira.Francisco: Parabenizou os organizadores da Expojac e 
comentou, que votou conta e tem muita coisa para fazer no nosso município. Nercindo: 
Parabenizou os organizadores da feira e agradeceu a todos as pessoas que vieram expor aqui 

na feira. 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 vinte e oito  de abril de dois 
mil e quatorze. 
 
 
 

                                                        Nercindo Lasch 
 Presidente 

 


