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No dia vinte e dois 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 Nelcindo Lasch, que invocando a proteção de Deus abriu a sétima ,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 024/2014 Que o executivo Municipal através da secretaria 
de Obras veja a possibilidade da construção de uma guarita na esquina que da acesso a propriedade 
de Valdir Machado e João Hilario  Ferreira na localidade de Fecha Azul.  Ver.  João Pedro Ferreira de 

Matos- PSDB. Aprovado. Indicação Nº 025/2014 Que o executivo Municipal através da secretaria de 
Administração veja a possibilidade da aquisição de imóvel para a construção de um Parq ue Municipal 

de Eventos para o Município. Ver.  Francisco Fagundes da silva-PMDB, aprovado. Indicação nº 
026/2014, Que o Executivo Municipal disponibilize transporte das comunidades Pantaninho e 
Borboleta até a sede. Ver. Patrícia Demétrio- PTB. Projeto de Lei do Legislativo Nº 03/2014, Concede 

reajuste no valor do vencimento básico inicial dos servidores do Legislativo que especifica e dá outras 
providências. Aprovado. Expediente do poder Executivo. Projeto de Lei Nº 039/2014, concede 

reajuste no valor do vencimento básico inicial dos servidores que especifica, e dá outras providencias. 
Aprovado. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 040/2014. Emenda ADITIVAO Vereador que abaixo 
subscreve no uso das atribuições previstas no art. 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores apresenta a seguinte EMENDA Aditiva ao Projeto de Lei do Executivo nº 040/2014, que 
DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 819/13, QUE INSTITUI O 

PROGRAMA MUNICIPAL DO VALE ALIMENTAÇÃO, que fica com a seguinte redação: “Art. 3º - § 1º 
- Ficam excluídos do beneficio instituído através desta Lei, o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito 
Municipal, os Secretários Municipais, os Servidores Inativos e os Pensionistas, bem como, os 

Servidores que estiverem licenciados ou afastados do exercício do cargo, cedidos a outros órgãos, 
inclusive nas hipóteses que a Lei prevê o afastamento como de efetivo serviço público, tais como 

férias e licenças.”. Ver Cassiano Caponi-PMDB . Aprovado. Projeto de lei Nº 040/2014, Dá nova 
redação ao § 1º do art. 3º da lei municipal nº 819/13, que institui o programa municipal do Vale 
Alimentação. Aprovado. Projeto apresentado para próxima sessão. Projeto de lei nº 042/2014, Altera 

o padrão e o vencimento básico inicial dos cargos de enfermeiro e de téc nico em enfermagem, 
integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo do município; altera o quadro constante do 

artigo 3º da lei Municipal nº 038/01, com suas alterações, e dá outras providências. Requerimentos 
Verbais. Vereadora Celita Blos Ceolin  solicitou a secretaria de obras Viação e Serviços Urbanos,  que 
faça a pintura nos quebramolas para facilitar a  visualização dos motoristas. Evitando assim riscos de 

acidentes. Vereadora Patrícia Demétrio solicitou a secretaria de Obras Viação e serviços Urbanos que 
de um jeito na precária situação da iluminação publica de nossa cidade, prestes a realizar a primeira 

Expojac e a cidade as escuras não causara uma boa impressão aos visitantes. O vereador Nercindo 
Lasch solicitou que o prefeito escute os pedidos dos vereadores, pois é a comunidade que vem até os 
vereadores reinvindicar melhorias.   No espaço dos lideres de bancada, o vereador Cassiano Caponi 

líder de bancada do PMDB, parabenizou o município pelo seu aniversario, convidou a todos para 
participar da Expojac. O vereador Luiz Carlos Bugs líder de bancada do PP, parabenizou o município 
de Jacuizinho pela sua Emancipação. O vereador Claudio Antunes Vieira líder de bancada do PDT, 

convidou a todos para participar da 1º Espoja, mencionou sobre a comissão da Espoja, onde o Poder 



Legislativo ficou de fora.  No espaço destinado as explicações pessoais dos senhores vereadores, o 

vereador Ricardo Fernando de Oliveira convidou a todos para participar da feira  Expojac, comentou 
que estará expondo ti jolos de sua Olaria. O vereador Luiz Carlos Bugs comentou que até gostaria de 
expor alguns animais, mais com menos de 30 dias para se preparar, fica complicado. Vereador 

Francisco Fagundes da Silva comentou que é o vereador mais cobrado  por que votou contra a feira, 
mais por um lado foi bom pois com essa feiro o Executivo esta limpando a cidade. Comentou que é o 

vereador que menos faz indicações e requerimentos verbais, por que não adianta tá pedindo por que 
não fazem os pedidos. Vereador Nercindo Lasch convidou a todos para participar da Espoja, a 
primeira feira do comércio, Indústria e agronegócios mostra de gado leiteiro de Jacuizinho. 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 dois de abril de dois mil e quatorze. 
 
 
 

Nelcindo Lasch 

Presidente 
 


