Ata 03/2015
No dia dezesseis de março de dois mil e quinze, às dezoito horas, tendo como local o Plenário Victor
Hugo Borowski, da câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho-RS, reuniram-se os vereadores: Luiz
Carlos Bugs , Nercindo Lasch, , Ricardo Fernando de Oliveira, Cassiano Caponi ,João Pedro Ferreira de
Matos, Francisco Fagundes da Silva ,Gilmar da Costa , Celita Blos Ceolin, sob presidência da vereadora
Patrícia Demétrio , que invocando a proteção de Deus abriu a segunda sessão ordinária do ano de 2015.
Na oportunidade a presidente solicitou, ao vereador Nercindo Lasch, para que procedesse a leitura do
trecho bíblico. Em seguida o mesmo vez a leitura da ata da sessão interior, a qual foi discutida e votada
por todos. No expediente do Poder Legislativo foram aprovadas as seguintes Indicações .Indicação n°
003/2015, 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 que
faça contato com o comandante da Brigada Militar do Município para que este veja a possibilidade da
colocação de uma Patrulha da Brigada Militar para percorrer durante o período da noite as comunidades
do interior do Município. Devido ao grande numero de furtos e assaltos que estão ocorrendo no município
e também na região. Maiores explicações em Plenário. Ver. Nercindo Lasch-PP. Indicação n° 004/2015,
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 de Obras viação e serviços urbanos , que veja a possibilidade de reformar a ponte que da acesso
a comunidade de Linha São Jorge que faz divisa com a Linha Pereira. Maiores explicações em Plenário.
Ver. João Pedro Ferreira de Matos-PSDB. Indicação nº 005/2015, 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 de Obras viação e serviços
urbanos para que molhe as ruas da cidade. Ver. Luiz Carlos Bugs-PP. Indicação n° 006/2015, 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 de
Obras viação e serviços urbanos para que veja a possibilidade de desentupir um bueiro próximo a
propriedade de Sr. Valdemar Prediguer na localidade de Novo Horizonte. Ver. Luiz Carlos Bugs-PP. No
expediente do Poder Executivo foram aprovados os seguintes projetos. Projeto de Lei N° 004/2015.
EXTINGUE UMA VAGA DO CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA
DENOMINADO DE SUPERVISOR DE ESCOLA -40 HORAS SEMANAIS; CRIA DUAS VAGAS NO
CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISOR DE ESCOLA-20 HORAS
SEMANAIS; ALTERA A TABELA CONSTANTE DO ART. 1° DA LEI MUNICIPAL N° 054/01; E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Projeto Lei N° 006/2015. AUTORIZA O PAGAMENTO DE
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS. Projeto de Lei N° 007/2015. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE UM ENFERMEIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS .Projeto De Lei N° 008/2015. AUTORIZA Á CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE DOIS ATENDENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Projeto de Lei N° 009/2015. AUTORIZA
A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. O Projeto de Lei N° 005/2015. CRIA DUAS VAGAS NO CARGO
DE OFICIAL ADMINISTRATIVO JUNTO AO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO DO MUNICÍPIO; ALTERA O QUADRO CONSTANTE DO ARTIGO 3° DA LEI
MUNICIPAL N° 038/01, COM SUAS ALTERAÇÕES; E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, ficou
baixado pois falta o impacto financeiro. Projetos apresentados Projeto de Lei nº 003/2015 Autoriza a
contratação de Servidores, por excepcional interesse público , para atender necessidade temporária junto a
secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e dá outras providencias .Projeto de Lei nº
010/2015 Altera o valor limite para Dispensa de execução Judicial de Créditos Tributários e não
Tributários previstos na lei Municipal nº 669/10; dá nova redação ao caput do artigo 2º dessa lei; e dá
outras providencias. Projeto de Lei nº 011/2015 Autoriza o Executivo Municipal conceder anistia de

multas e remissão de juros para o pagamento das dívidas tributárias e não tributárias vencidas até 28 de
fevereiro de 2015, e dá outras providencias. Requerimentos Verbais. O vereador Cassiano Caponi,
solicitou a secretaria de Obras viação e Serviços urbanos que assim que possível faça o patrolamento da
estrada da comunidade de Borboleta, visando um melhor acesso a essa comunidade sendo que a
mesma sediará os jogos Sol a Sol no mês de abril .A vereadora Ceita Blos Ceolin, solicitou a secretaria de
Obras Viação e Serviços urbanos que faça o empedramento na estrada da cidade até a Grandespe pois
em dias de chuva fica difícil a trafegabilidade. O vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou ao Executivo
Municipal que veja a possibilidade da colocação de câmeras de vídeo monitoramento na ponte ou nas
saídas da cidade , para melhorar a segurança dos munícipes. Solicitou ainda ao Executivo Municipal
através da secretaria de Saúde que disponibilize o relatório de visitas da Agente de Saúde de Novo
Horizonte. A vereadora Patrícia Demétrio , solicitou a secretaria de Obras viação e serviços urbanos ,
que coloque as grades nas bocas de lobo na frente da residência do senhor Eraldo Nesk e outra na
esquina da Escola Leonel de Moura Brizola , estas que já fazem entorno de 5 meses que estão abertas,
causando perigo a todos que por ali passam e mostrando o desleixo diante a comunidade. Solicitou
ainda que a mesma molha as ruas sem calçamento dentro da cidade , pois com a colheita aumenta a
trafegabilidade aumentado assim a poeira. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a
presente sessão extraordinária e esta ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em
dezesseis de março de dois mil e quinze.
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