
                                      
 

Ata 15/2015 
 
No dia oito 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 
do Podere Legislativo  Resposta do Pedido de Informação nº 03/2015 do vereador Luiz 
Carlos Bugs Of. Nº 005/2015Apraz cumprimenta-lo no envio deste que tem a finalidade  
informar os dados solicitados através do pedido de informação nº 03/2015 . 
Informamos que a relação de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 
encontra-se disponível com acesso livre para toda a população nos endereços abaixo 
relacionados:https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/.../04.01.00-00_00.asp 
http://www.portaltransparencia.gov.br. Expediente do Poder Executivo 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. 
Aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário do vereador Nercindo Lasch. 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. A presidente Patrícia Demétrio concedeu visto do projeto ao 
vereador Nercindo Lasch. Projeto apresentado Projeto de Lei nº 026/2015, Aprova o 
Plano Municipal da Educação de Município de Jacuizinho/RS, e dá outras providencias. 
No espaço dos requerimentos verbais,  A vereadora Celita Blos Ceolin , solicitou ao 
Poder Executivo Municipal que veja a possibilidade de fazer a casa mortuária. O 
vereador Luiz Carlos Bugs, solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  
faça a manutenção da iluminação da praça .O vereador Nercindo Lasch , solicitou a 
secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  que faça a colocação de 2 tubos de 
bueiro na estrada que da acesso a casa do senhor Otemar Bernardi na comunidade de 
Bela Vista. No espaço dos líderes de bancadas o vereador Cassiano Caponi líder de 
bancada do PMDB comentou que esteve Na tarde do dia 08 de junho esteve presente 
na Escola Estadual de Ens. Médio Menino Jesus, Paulo Stum, Coordenador Geral de 
Obras Públicas da 9ª CROP, Márcio Montagner, Eng. Arquiteto da 9ª CRO, Glademir 
dos Santos, Responsável Setor Administrativo da CROP, Rodrigo Sisnandes Pereira, 
Assistente Executivo do Gabinete da Presidência, Vera Oberto responsável pela Obras 
9ª CRE e Sonilde Reis Coordenadora Regional Adjunta da 9ª CRE juntamente com a 
Equipe Diretiva, Representantes do CPM, professores e Funcionários da Escola para 
juntos assinarem o contrato com a empresa ganhadora pela licitação para inicio das 
obras da escola. Esta ampliação já havia sido assinada na Secretaria Estadual de 
Obras, Saneamento e Habitação no dia 21 de maio sendo encaminhada a ordem de 
início para a prestação de serviços de ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio 
Menino Jesus.  No espaço destinado as explicações pessoais. O vereador Luiz Carlos 
Bugs  comentou sobre o pedido de informação  que este seja informado por escrito a 

https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/.../04.01.00-00_00.a
http://www.portaltransparencia.gov.br/


lista de beneficiários do programa Bolsa família de nosso município. O vereador 
Francisco Fagundes da Silva comentou que o município só não esta endividado por 
que  o mesmo votou contra o projeto de financiamento. O vereador Nercindo Lasch 
comentou sobre o plano de governo , onde deveria ser mandado um oficio ao Prefeito 
cobrando o que prometeu a população e parabenizar pelo que já foi feito. 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  oito de junho  de dois mil e 
quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
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