Ata 22/2015
No dia três de agosto 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 , Juraci Valdir de Oliveira, sob presidência da vereadora
Patrícia Demétrio , que invocando a proteção de Deus abriu a vigésima 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 teve a seguinte matéria, Pedido de Informação nº
001/2015, 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 Administração , Finanças e Planejamento que
informe está casa , qual o valor arrecadado pelo Município de Jacuizinho no primeiro
semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015, discriminado por mês. 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. Juraci Valdir de
Oliveira-PSD. Aprovado por unanimidade. No expediente do Poder Executivo continua
baixado para analise o seguinte, 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 Luiz
Carlos Bugs, solicitou a secretaria de Obras que assim que possível faça o
patrolamento da estrada do senhor Luiz Carlos Barbosa.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 três de Agosto de dois mil e quinze.
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