
Ata 35/2014 
 

No dia três 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: Juraci Valdir de Oliveira,  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  Quinta   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° 100/2014  ,O vereador 
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 de 
Obras, Viação e Serviços Urbanos faça o alargamento das estradas do interior do Município 
principalmente nas vias secundárias, sendo que com o passar dos anos as estradas estão se 

fechando devido a vegetação e pela má conservação feita nas estradas pela administração, que 
esta avançando para dentro das estradas prejudicando o trânsito dos veículos.   Maiores 
explicações em Plenário. Juraci Valdir de Oliveira  –PSD. Indicação de Nº 101/2014, ,O vereador 

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 de 
Obras, Viação e Serviços Urbanos veja a possibilidade da colocação de um poste de iluminação 

com tomada em frente ao cemitério da comunidade de Bela Vista. Maiores explicações em 
Plenário Ver. Nercindo Lasch-PMDB.  Indicação n° 102/2014  ,O vereador 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 
Agricultura veja a possibilidade da construção de uma rede água secundária do Poço da Serra 
dos Engenhos próximo ao Sr. Neri da Costa, para a comunidade de Linha Schneider, a qual 

beneficiará quatro famílias.  Maiores explicações em Plenário. Ver. Gilmar da Costa-PT. No 
expediente do poder Executivo foram aprovados os seguintes projetos: Projeto de lei Nº 
081/2014, Autoriza o sindicato dos trabalhadores rurais de Espumoso/RS- núcleo de 

Jacuizinho/RS, A utilizar espaço físico junto a secretaria municipal de Agricultura; revoga a lei 
municipal nº 472/07; e dá outras providências. Projeto de lei Nº 084/2014, Autoriza a 
prorrogação do prazo de vigência das contratações temporárias de um técnico em contabilidade 

, de um Operador de trator Agrícola, e de uma Técnica em enfermagem, decorrentes das leis 
municipais NRS. 783/13, 784/13 e 786/13, e dá outras providências. Projetos Apresentados para 
ser apreciado na próxima sessão. Projeto de lei nº 06/2014, Declara nossa senhora aparecida 

padroeira do município de Jacuizinho.  Projeto de lei nº 085/2014, Estima a receita e fixa a 
despesa do município de Jacuizinho para o exercício financeiro de 2015. No espaço dos líderes 
de bancadas  o vereador Juraci Valdir de Oliveira líder de bancada do PSD agradeceu ao 

vereador Luiz Carlos Bugs pela oportunidade de assumir durante sua licença saúde. No espaço 
das explicações pessoais  o vereador Juraci Valdir de Oliveira  comentou sobre o projeto de lei 
apresentado declarando nossa Senhora aparecida padroeira do Município de Jacuizinho. A 

vereadora Celita Blos Ceolin comentou sobre a distribuição de protetores solar aos munícipes 
que trabalham no sol. Comentou ainda sobre a sujeira que se encontra o cemitério municipal. 
Parabenizou a vereador Juraci Valdir de Oliveira pelo trabalho prestado na câmara de 

vereadores durante estes dias. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira agradeceu a todos 
pelas palavras de apoio que sua família recebeu nesse momento difícil. 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 três de Novembro  de  dois mil e quatorze. 
 
 

Nercindo Lasch 

Presidente 


