
                                      
 

Ata 09/2015 
 
No dia  vinte e sete  de abril 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 oitava   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 a ser discutida. No expediente do Poder Executivo foi 
apresentado o seguinte projeto .Projeto de Lei nº 019/2015,  autoriza a prorrogação do 
prazo de vigência das permutas de professoras efetuadas com o Município de 
Espumoso/RS, em decorrência da Lei Municipal nº 806/13 alterada pela lei Municipal nº 
877/14, e dá outras providencias. No espaço dos requerimentos Verbais dos 
Vereadores, A vereadora  Celita Blos Ceolin, solicitou a secretaria de Obras que realize 
a pintura dos quebra molas na cidade , principalmente na frente do correio, pois esta 
bem difícil a  visibilidade dos mesmos .O vereador Nercindo Lasch solicitou a secretaria 
de Obras Viação e Serviços Urbanos que faça a roçada das beiras de estradas. No 
espaço dos lideres de bancadas a vereadora Celita Blos Ceolin líder de bancada do PP 
, convidou a todos para o café em comemoração do dia internacional da Mulher que 
será realizado dia 30 de abril no salão comunitário, também convidou a todos para o 
jantar do Clube de Mães que será no dia 02 de Maio. No espaço das explicações 
pessoais o Vereador Nercindo Lasch, convidou a todos para que participem da festa da 
Capela de Santo Antão em Bela Vista. O vereador Ricardo Fernando de Oliveira 
também reforçou o convite para a festa da Capela de Santo Antão de Bela Vista. 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 e sete  de abril  de 
dois mil e quinze. 
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