
Ata 40/2014 
 

No dia oito de Dezembro  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 
quadragésima     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.  Expediente Poder Legislativo 

:Indicação nº 104/2014, 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 providencias , que a secretaria Municipal de 

Obras assim que possível faça vistoria em todas as pontes de madeira do 
município. Ver. Cassiano Caponi –PMDB aprovada. Projeto apresentados, Projeto 
de Lei nº 091/2014, Estabelece o calendário de eventos e/ou programação de 

cultura, tradição, folclore e lazer  do município de Jacuizinho para 2015, e dá 
outras providências Requerimentos Verbais: A vereadora Celita Blos Ceolin, 
Solicitou que o Executivo Municipal veja a possibilidade da construção de um 

pórtico na entrada da cidade , com a imagem de nossa Senhora Aparecida que é 
a padroeira do Município . Solicitou ainda que o Executivo Municipal veja a 
possibilidade da construção da casa mortuária municipal, a mesma é exigência da 

comunidade. 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 oito de dezembro  de  dois mil e quatorze. 
 
 
 

                                                        Nercindo Lasch 
 Presidente 

 


