
                                      
 

Ata 13/2015 
 
No dia vinte e nove  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, 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 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 anterior, a qual foi discutida e votada por todos. O vereador Luiz Carlos Bugs 
não se fez presente na sessão. No expediente do Poder Legislativo Indicação n° 
017/2015, 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 Agricultura veja a 
possibilidade da redução do valor da hora máquina da retroescavadeira e trator 
agrícola, serviços esses disponibilizados pela patrulha agrícola , valorizando e 
incentivando os pequenos produtores do município que não detém condições de 
possuir essa maquinário. Ver. Cassiano Caponi-PMDB Aprovada por unanimidade 
.Indicação n° 018/2015, 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 juntamente com o setor de Meio 
Ambiente veja a possibilidade da liberação ambiental junto a FEPAN das propriedades 
que contém arreais, possibilitando a continuidade da extração da mesma. 
Proporcionando as famílias que possam continuar no seu trabalho gerando renda para 
o sustento dessas famílias. Sendo que essas famílias dependem desta renda para seu 
sustento. Ver. Celita Blos Ceolin-PP. Aprovada por unanimidade  . Expediente do 
Poder Executivo. Projetos aprovados, 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. 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. 
Foram apresentados os seguintes projetos . Projeto de Lei nº 024/2015, Autoriza a 
contratação temporária de servidores por excepcional interesse público para atuarem 
junto a secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providencias. Projeto de lei nº 
025/2015, Aumenta a carga horária semanal e o valor do vencimento básico mensal do 
cargo de Assistente Social junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do 
município ;  altera o quadro constante do art. 3º da lei municipal nº 038/01 e da outras 
providências. No espaço destinado aos requerimentos verbais  O vereador Cassiano 
Caponi  , solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  que assim que 
possível faça os reparos necessários dos trechos de estradas mais danificados pelas 
ultimas chuvas. No espaço das explicações pessoais dos senhores vereadores, O 
vereador Nercindo Lasch Agradeceu a presidente do poder Legislativo Patrícia 
Demétrio por proporcionar que o mesmo participasse da Marcha a Brasília em defesa 



dos municípios.  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 
vinte e nove de maio  de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


