
                                      
 

Ata 12/2015 
 
No dia dezoito  de maio  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 decima primeira   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 anterior, a qual foi discutida e votada por todos. No expediente 
do Poder Legislativo Pedido de Informação nº 003/2015, O vereador Infra-firmatário , 
dispondo das atribuições legais e regimentais inerentes ao cargo que ocupa , 
considerando sua prerrogativa constitucional de fiscalizar e controlar os atos de poder 
executivo, no exercício do controle externo vem perante Vossa Excelência , na forma 
regimental , apresentar o presente Pedido de Informação, dirigido a Secretaria de 
Assistência Social, que informe a relação atualizada das famílias beneficiadas pelo 
programa Bolsa Família no município. Certo de que Vossa Excelência  tomará as 
providências cabíveis, no sentido de remeter o pedido em questão ao seu destinatário. 
Nestes Termos, Pede deferimento . Ver Luiz Carlos Bugs-PP Aprovada por 
unanimidade. No expediente do Poder Executivo ficaram baixados por falte de impacto 
financeiro os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 020/2015, Autoriza a contratação 
temporária de um Psicólogo por excepcional interesse público e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 021/2015, Autoriza a contratação temporária de um orientador Social  
por Excepcional interesse público e dá outras providências. Também foram 
apresentados os seguintes, Projeto de Lei nº 022/2015, Autoriza a abertura de credito 
adicional Especial  no Orçamento de 2015, no valor total de R$ . 11.000,00 e dá outras 
providências. Projeto de Lei nº 023/2015, Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito 
Adicional Suplementar no orçamento Municipal de 2015, no valor total de R$ . 
92.500,00  e dá outras providências. No espaço dos requerimentos verbais O  vereador 
Cassiano Caponi , solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  que 
assim que possível faça o patrolamento da estrada que da acesso as casas dos 
senhores Antônio Gonçalves e Orlando Caponi. Solicitou ainda a secretaria de Obras 
que assim que possível faça o empedramento da estrada próximo a entrada da casa do 
Senhor Nestor na comunidade de Oralina Baixa. Solicitou  a secretaria de Agricultura  
através da Patrulha Agrícola que agilize o serviço de Gobi solicitado pelo senhor Almiro 
dos Santos na localidade de Borboleta. A vereadora Celita Blos Ceolin solicitou ao 
Executivo Municipal que veja a possibilidade de colocar um redutor de velocidade em 
frente a Escola Infantil Vovó Noeli, proporcionando assim mais segurança aos alunos e 
funcionários. O vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou a secretaria de  Obras Viação e 
Serviços Urbanos  que faça o patrolamento da estrada de Flecha Azul, Borboleta e 
Pantaninho. 
 
 
 
 
 



 
 
 
. 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 dezoito de maio  de 
dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


