
                                      
 

Ata 05/2015 
 
No dia Trinta de março  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 quarta  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 interior, a qual foi discutida e votada por todos. No expediente do Poder 
Legislativo foi aprovada a seguinte matéria, Indicação n° 008/2015, 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, veja a possibilidade da construção de uma 
fonte em forma de cascata e colocação de um mural na Praça Municipal do Município. 
Maiores explicações em plenário. Ver Gilmar da Costa –PT. Aprovada por unanimidade 
.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 , 
que informe quais foram os bens leiloados no último leilão realizado pelo Executivo 
Municipal , informando quais os bens que foram arrematados, o valor de avaliação 
mínima realizado pelo  município , e o valor que o bem foi arrematado. 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 Luiz Carlos Bugs-
PP Aprovada por unanimidade. No expediente do Poder Executivo teve a seguinte 
matéria, Projeto de Lei Nº 014/2015 Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito 
adicional suplementar no orçamento  Municipal de 2015, No valor total de R$. 
165.000,00, e dá outras providências. Aprovado Por unanimidade. Projeto de Lei Nº 
015/2015 Autoriza o poder Executivo Municipal firmar contrato com a congregação de 
Nossa Senhora , Mantenedora do Hospital de Salto do Jacuí/ RS e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 003/2015 Autoriza a 
contratação de Servidores, por excepcional interesse público , para atender 
necessidade temporária junto a secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 
e dá outras providencias continua baixado. Foi apresentado Projeto de Lei Nº 
013/2015, Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito Adicional especial no 
orçamento Municipal de 2015 no valor total de R$. 532.014,51 e dá outras 
providências.  No espaço doa requerimentos verbais dos vereadores . O vereador 
Nercindo Lasch ,  solicitou que a secretaria de Obras  Viação e Serviços Urbanos veja 
a possibilidade de fazer a plantação de árvores nos canteiros do centro da cidade .A 
vereadora Celita Ceolin , solicitou  que o Executivo  Municipal veja a possibilidade de 
refazer a calçada da entrada da escola Leonel de Moura Brizola  que está com 
problema bastante sério, em dias de chuva acumula muita água e dificulta  o acesso 
dos professores e alunos, isso ocorreu pela razão do calçamento ter sido feito mais alto 
que a calçada. Que o executivo Municipal  faça a construção de pórtico na entrada da 



nossa cidade, junto ao trevo na saída do Salto do Jacuí , com o asfalto pronto. O 
vereador Luiz Carlos Bugs , solicitou ao executivo Municipal  que envie ao Legislativo  
a listas de todos os contratos que a prefeitura possui. O vereador Cassiano Caponi 
solicitou que a secretaria de obras assim que possível faça a construção de um bueiro 
na esquina próximo a casa do Senhor  Ivo Machado na comunidade de Linha Pereira. 
No espaço dos lideres de bancadas o vereador Cassiano Caponi líder de bancada do 
PMDB agradeceu a presença do Senhor Marciano e sua filha Ingridi , filho e neta de  
Jose Teobaldo de Amara um dos fundadores do PMDB municipal, que foi o primeiro 
secretario de Obras do nosso município lembrado ainda pelos munícipes do interior. No 
espaço das explicações pessoais o vereador Ricardo Fernando de Oliveira agradeceu 
a presença do Marciano de Amaro e comentou sobre a recente perca de seu pai o 
senhor Jose Teobaldo de Amaro pessoa muito querida e respeitada em nossa 
comunidade. Não havendo mais nada a tratar o presidente encerrou a presente sessão 
ordinária  e esta ata vai lavrada e assinada por quem de direito. Jacuizinho em  trinta   
de março   de dois mil e quinze. 
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