Ata 14/2015
No dia seis de junho 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 terceira 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
dos Poderes Legislativo e Executivo não houve matéria a ser discutida. No espaço dos
líderes de bancadas , o vereador Cassiano Caponi9 líder de bancada do PMDB,
comentou sobre o almoço realizado dia 31 de maio onde o PMDB municipal fez as
filiações de Juraci e Jaqueline, estiveram presentes no almoço também o ex prefeito
de Salto do Jacuí Acelio Muratt, e o ex prefeito de Jacuizinho Diniz José Fernandes. No
espaço destinado as explicações pessoais dos senhores vereadores, A vereadora
Celita Blos Ceolin comentou sobre o Posto de Saúde , o mesmo ficou forra de
funcionamento por que emundou de água devido as chuvas , por conta de uma obra
inacabada , que o prefeito tome providencias em relação a essas empresas que
banhas as licitações e não fazem as obras. O vereador Luiz Carlos Bugs comentou
sobre a situação que está acontecendo aqui na Câmara onde os secretários vem meia
hora antes das sessões , se os mesmos querem prestar esclarecimento que marquem
com os vereadores de tarde, pois já esta parecendo que os secretários que estão
presidindo as sessões. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira comentou que acha
esse o melhor horário pois tem muitos vereadores que não podem vir a tarde. A
vereadora Patrícia Demétrio convidou a todos para o jantar da batata que será
realizado dia 6 de junho. 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 seis de junho de dois mil e quinze.
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