Ata 20/2015
No dia vinte de julho 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 nona 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 Indicação n° 029/2015, 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
Obras, faça o empedramento da entrada da propriedade do Sr. Ediel da Silva na
localidade de Rincão São Luiz. Maiores explicações em plenário. Ver. Gilmar da CostaPT Aprovada por unanimidade. Indicação n° 030/2015, O vereador que este subscrevese, 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, faça reparos e o empedramento das entradas das
propriedades do Sr. Gilmar Brandão e Sra. Geni Silva de Melo na localidade de Rincão
São Luiz. Maiores explicações em plenário. Ver. Gilmar da Costa- PT Aprovada por
unanimidade. Indicação n° 031/2015, 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
Obras, assim que possível faça reparos no pontilhão próximo a casa de Cilmar de
Brum na localidade de linha São Jorge, que se encontra em péssimas condições
causando risco para os munícipes que trafegam nesta estrada. Maiores explicações em
plenário. Ver. Cassiano Caponi-PMDB. Aprovada por unanimidade. Indicação n°
032/2015, 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 Obras, assim que
possível faça reparos e a reconstrução de parte da ponte do Rio Caixão na localidade
de Borboleta que faz divisa com o Município de Tunas. Maiores explicações em
plenário. Ver. João Pedro F. de Matos. Aprovada por unanimidade. No expediente do
Poder Executivo foi aprovado os seguintes projetos, Projeto de lei N° 032/2015
Extingue o cargo de provimento efetivo Médico Ginecologista/ obstetra-20 horas
semanais, e cria uma vaga no cargo de enfermeiro, todos juntos ao quadro de cargos
de provimento efetivo do Município; altera o quadro constante do artigo 3° da lei
municipal Nº 038/01, com suas alterações e, dá outras providências. Aprovado por
unanimidade . Projeto de lei N° 035/2015, Institui campanha para o aumento de
arrecadação do Município de Jacuizinho, Autoriza a premiação dá outras providências
Aprovado por unanimidade . Ficou baixado o Projeto de lei N° 033/2015 Cria o cargo
em comissão de diretor do departamento de obras junto ao quadro de cargos em
comissão e funções gratificadas do poder executivo; altera a tabela constante do artigo
1°, da lei municipal N° 054/01; e, dá outras providências. Foi apresentado o projeto de
Lei Nº 036/2015, Dispõe sobre o serviço de inseminação do rebanho bovino do

Município ; estabelece o respectivo preço público ; 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 serviço de
retroescavadeira solicitado pelo senhor Paulo Araújo na localidade de Linha São Jorge.
O vereador Francisco Fagundes da Silva , solicitou a secretaria de Obras que coloque
britas na estrada atrás do Ginásio Municipal. O vereador Luiz Carlos Bugs solicitou a
secretaria de Obras, assim que possível faça reparos no pontilhão na localidade de
linha São Jorge. No espaço dos líderes de bancadas a vereadora Celita Blos Ceolin
,líder de bancada do PP, prestou as condolências a família da dona Delia. No espaço
destinado as explicações pessoais o vereador Nercindo Lasch encaminhou o seguinte
Oficio nº 032 /2015 Volmir Pedro Capitânio Prefeito Municipal Prezado Prefeito; Apraznos cumprimenta-lo, Vossa Excelência, na oportunidade , vem por meio deste solicitar
ao Executivo Municipal que encaminhe a esta casa legislativa , quais foram ás ações
tomadas por esta Administração para o apoio e incentivo ao estado na forma de
contribuir na segurança pública de todos os munícipes. Estando este programa contido
no Plano de Governo. Patrícia Demétrio, Nercindo Lasch, João Pedro F. de Matos,
Celita Blos Ceolin, Cassiano Caponi, Luiz Carlos Bugs, Gilmar da Costa ,Francisco F.
da Silva. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira comentou sobre a homenagem ao
senhor João Manoel Pereira Barbosa, assim que o Ginasio da escola Leonel de Moura
Brisola ficar pronto será colocado o nome do mesmo.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 de julho de dois mil e quinze.

Patrícia Demétrio
Presidente

