Ata 07/2015
No dia treze de abril 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 quinta 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.Com retificação do vereador Luiz
Carlos Bugs que solicitou que sejam colocadas as seguintes palavras do senhor
Malaguez, a construção de 72 casa mais o empedramento da estrada do quilombo . No
expediente do Poder Legislativo foi aprovada a seguinte matéria, Indicação n°
012/2015, 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 Educação, veja a
possibilidade de desmanchar a Escola Frei Henrique de Coimbra a qual encontra-se
desativada aproximadamente a mais de 6 anos e em péssimo estado de conservação,
podendo assim reutilizar algumas madeiras que estão ainda em bom estado de
conservação, para a construção de divisórias, mesas e bancos no Salão Comunitário
da Comunidade da Borboleta. Maiores explicações em Plenário. Ver João Pedro
Ferreira de Matos-PSDB Aprovada por 7 votos favoráveis dos vereadores Cassiano
Caponi, Celita Ceolin, Francisco Fagundes da silva, João Pedro Ferreira de Matos,
Ricardo Fernando de Oliveira e Nercindo Lasch e Gilmar da Costa e 1 voto contrario do
Vereador Luiz Carlos Bugs. Indicação n° 013/2015 ,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 Educação, veja a possibilidade da construção de salas de aula no
prédio na comunidade da Borboleta. Maiores explicações em Plenário. Ver João
Pedro Ferreira de Matos- PSDB. Aprovado por unanimidade. Indicação n° 014/2015, 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, veja a possibilidade de realizar
o empedramento da estrada que da acesso a casa do Sr. Mario Regis na localidade da
Bela Vista. Maiores explicações em Plenário. Ver Nercindo Lasch-PP Aprovado por
unanimidade Expediente do Poder Executivo Projetos Apresentados, Projeto de Lei n°
016/2015, Dá nova redação aos artigos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11° da Lei Municipal, n°
074/01, com suas alterações, que cria o COMDICA, o conselho tutelar, e o fundo
Municipal dos direitos da criança e do adolescentes; revoga os artigos 10-A, 10-B, 10-C
E 10-D dessa lei, acrescidos pela lei Municipal N°733/11; e dá outras providencias.
Projeto de Lei n°017/2015, Autoriza a abertura de crédito adicional especial no
orçamento Municipal de 2015, no valor de R$. 3.600,00 e dá outras providencias
.Projeto de Lei n° 018/2015, Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional
suplementar no orçamento Municipal de 2015, no valor de R$. 208.000,00 e dá outras
providencias. Nos requerimentos verbais dos Vereadores, A vereadora Celita Blos
Ceolin, solicitou a secretaria de Obras que faça o empedramento nas estradas geral e

secundarias do município pois já faz algum tempo que não são empedradas. O
vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou ao executivo Municipal que coloque a Bomba e a
caixa de água no poço do assentamento Banco da Terra em Novo Horizonte.O
vereador Nercindo Lasch, solicitou a secretaria de Educação juntamente com a
secretaria de Obras tome providencias em relação as fossas sépticas que encontra-se
abertas. O vereador Gilmar da Costa , solicitou explicações dos secretários de Obras e
Educação pois quando o mesmo fez o pedido ao Prefeito Volmir Capitanio para a
construção de duas guaritas na cidade o prefeito chamou os secretários dando- lhes
autorização para a construção das mesmas. Hoje cobrando alguma explicação do
Prefeito por qual motivo minha solicitação não foi atendida o mesmo falou que achava
que estava em andamento ou até prontas. Então se os secretários de Obras e
Educação não tem interesse em fazer as melhorias que a comunidade necessita, que
os mesmo cedam seus lugares para quem tem interesse em fazer. Solicitou ainda que
a secretaria de Obras faça a limpeza do cemitério Municipal que se encontra em total
abandono .O vereador Cassiano Caponi, solicitou a secretaria de Obras que faça o
patrolamento das estradas de Pantaninho , e o empedramento dos trechos mais
críticos. No espaço dos líderes de bancadas o vereador João Pedro Ferreira de Matos
líder de bancada do PSDB convidou a todos para que participem dos jogos Sol a sol.
No espaço destinado as explicações pessoais. A vereadora Celita Blos ceolin
comentou que as solicitações feitas pelos vereadores aqui em plenário , são pedidos
feitos pelas pessoas da comunidade , e não politicagem como alguns dizem.Não
havendo mais nada a tratar a presidente encerrou a presente sessão ordinária e esta
ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em treze de abril de dois
mil e quinze.

Patrícia Demétrio
Presidente

