
                                      
 

Ata 24/2015 
 
No dia dezessete  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 ,  Celita Blos Ceolin,  sob presidência da vereadora  Patrícia 
Demétrio ,  que invocando a proteção de Deus abriu a vigésima 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 Poder Legislativo não houve matéria. No expediente do Poder Executivo foi 
apresentado o seguinte ,Projeto de lei nº 037/2015, Autoriza o Executivo Municipal abrir 
credito adicional suplementar no orçamento de 2015 no valor total de R$.652,300,00 e 
dá outras providencias. No espaço das explicações pessoais o vereador Nercindo 
Lasch parabenizou a todas as equipes que participaram do campeonato municipal. O 
vereador Ricardo Fernando de Oliveira parabenizou  o PTB Municipal pela conquista 
da emenda parlamentar no valor de R$. 195 mil.A vereadora Patrícia Demétrio  
comentou que na última sexta-feira, dia 14, o município de Jacuizinho recebeu uma 
escavadeira hidráulica de esteira. A máquina foi comprada, através de uma solicitação 
da vereadora Patrícia Demétrio e da executiva municipal do PTB de Jacuizinho, ao 
deputado federal Sérgio Moraes (PTB), que destinou uma emenda parlamentar no 
valor de R$ 195 mil ao município de Jacuizinho. 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 dezessete de Agosto  de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


