
                                      
 

Ata 11/2015 
 
No dia  onze  de maio  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     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 os 
seguintes projetos . Projeto de Lei nº 020/2015, Autoriza a contratação temporária de 
um Psicólogo por excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de Lei 
nº 021/2015, Autoriza a contratação temporária de um orientador Social  por 
Excepcional interesse público e dá outras providências.  Requerimentos Verbais O 
vereador  Nercindo Lasch Que a secretaria de obras veja a possibilidade de realizar o 
patrolamento das estradas gerais do nosso Município .A vereadora Celita Ceolin, que a 
secretaria de da Assistência Social, juntamente com as outras secretarias e com na 
Câmara de Vereadores dê o inicio da campanha do Agasalho de Jacuizinho. Com 
certeza faremos uma boa campanha com a união de todos. O vereador Luiz Carlos 
Bugs: que a secretária de educação informe a câmara de vereadores se o transporte 
da aluna Graziela esta sendo feito. Se não está que seja informado a está casa 
Legislativa o motivo desta aluna não ter direito a transporte escolar. Também que o 
Executivo Municipal Juntamente com a secretaria de Educação tome providencias em 
relação ao transporte escolar de Novo Horizonte  pois os alunos são transportados em 
uma Kombi em péssimas condições ou pior em uma camionete aberta causando perigo 
aos mesmos .A vereadora Patrícia Demétrio solicitou ao Executivo Municipal  
juntamente com a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos , que os mesmos  
fação a construção  da  casa para ser colocadas as maquinas para a pratica da 
apicultura em Pantaninho, pois existe uma já e está em precárias condições e sobre as 
palavras do proprietário isto foi uma Promessa de Campanha e já faz 2 anos e pouco e 
nada foi feito para uma melhor estrutura. E acredito que Promessas são feitas para 
serem Cumpridas. No espaço dos líderes de bancadas o vereador Cassiano Caponi 
Líder de bancada do PMDB, parabenizou a todas as mães pela passagem de seu dia 
.No espaço das explicações pessoais  . O vereador Nercindo Lasch parabenizou a 
todas as mães pelo seu dia. A vereadora Patrícia Demétrio parabenizou a todas as 
mães . Também comentou que esteve participando nesta quarta feira  de uma reunião 
sobre a Apicultura . 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  
onze  de maio  de dois mil e quinze. 
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