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No dia cinco de maio  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:   
Ricardo Fernando de Oliveira,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 nona ,sessão ordinária do ano de 2014. Os 
vereadores Celita e Cassiano Caponi não se fizeram presentes na sessão. 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 n° 029/2014,  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 Secretária de Obras e Serviços Urbanos seja a 

possibilidade da construção de um bueiro em frente a propriedade de Adelito Kremer na localidade 
de Oralina.  Maiores explicações em Plenário. Ver. João Pedro Ferreira –PSDB Aprovada. 
Indicação n° 030/2014, 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 Secretária de Obras e Serviços Urbanos seja a 
possibilidade da colocação de pedra brita em todas as ruas do perímetro não pavimentadas. 

Maiores explicações em Plenário.  Ver. Nercindo Lasch- PP Aprovada .Indicação n° 031/2014,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 Secretária da Administração, Finanças e Planejamento veja a possibilidade de aumentar o vale 
almoço de R$ 10,00 (dez reais) para R$ 15,00 (quinze reais).   Maiores explicações em Plenário. 
Ver. Nercindo Lasch- PP Aprovada .Indicação n° 032/2014, 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 Secretária de Obras e 
Serviços Urbanos veja a possibilidade da construção de um bueiro em frente a residência de 

Eraclides Camargo na Rua João Tasch. Maiores explicações em Plenário Ver. Claudio Antunes 
Vieira-PDT Aprovada. Indicação n° 033/2014, 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 Secretária de Obras e Serviços Urbanos 
veja a possibilidade da construção de uma guarita em frente a residência de Camilo José Hefler na 
Rua João Tasch. Maiores explicações em Plenário Ver. Claudio Antunes Vieira-PDT Aprovada. No 

Expediente do Poder Executivo não houve matéria a ser discutida. No espaço dos Requerimentos 
Verbais. O  Vereador Ricardo Fernando de Oliveira solicitou a secretaria de Obras, que faça o 
empedramento que da acesso a propriedade do senhor Alécio Schilemer na comunidade de  

Colônia Oralína. Foi apresentado o seguinte projeto. Projeto de Lei Nº 043/2014, Acrescenta 
atribuições nos cargos de enfermeiro e de fisioterapeuta criados pelas leis Municipais NRS. 038/01 
e 624/10, e integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo da administração municipal 

constante do art. 3º da lei municipal nº 038/01, e dá outras providências.  No espaço dos lideres de 
bancada  o vereador Claudio Antunes Vieira líder de bancada do PDT comentou que como líder de 
bancada muitas vezes e criticado por ter uma opinião diferente da Administração. No espaço dos 

lideres de bancada O vereador Francisco Fagundes da Silva, comentou que mais uma vez o Poder  
Executivo manda um projeto polemico para a Câmara , mas ainda bem que o prefeito reconheceu 
o erro e retiro., mas me pergunto o por que ele assinou o projeto. Tá certo que os salários são 

baixos mas quando fizeram  o concurso sabião que era baixo, se não estão contentes, tem outras 
pessoas que querem trabalha. Parabenizou os funcionários públicos dessa prefeitura , que fizeram 
valer seus direitos pois a cada vez que o Executivo mandar um projeto com aumento de salario 



para uns terá meu voto contrario, pois os funcionários tem os mesmos direitos e deveres então o 
aumento de salario tem que ser o mesmo. Vereador Luiz Carlos Bugs comentou que os projetos do 

Poder Executivo muitas vezes vem mal elaborado e como sempre  estóra a bomba  aqui na 
câmara na mão dos vereadores. Parabenizou os funcionários pela atitude de impor seus direitos. 
Vereadora Patrícia Demétrio Pediu desculpa pelo atraso , comentou que estava em Porto Alegre 

revindicando melhorias na rede de água comentou que recebeu um convite do partido em lançar 
seu nome a pré candidata a Deputada. Vereador Ricardo Fernando de Oliveira, Agradeceu a 
presença dos funcionários públicos , comentou que ficou sabendo que teria um protesto violento na 

câmara em relação ao projeto de aumento de salario dos enfermeiros, mas não acreditou pois sabe 
que todos as funcionário são pessoas de bem. Vereador Nercindo Lasch comprimentou a todos  
comentou que não precisava ter chegado a isso em relação ao projeto, pois é o segunda vez que 

os funcionários fazem abaixo assinados . comentou que muitos falaram que tudo isso não passava 
de picuinhas politicas de três ou quatro PP, mas pelo que todos podem ver aqui tem funcionários 
de vários partidos. 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 cinco de maio de 
dois mil e quatorze. 
 
 
 

                                                        Nercindo Lasch 

 Presidente 
 


