
                                      
 

Ata 21/2015 
 
No dia vinte e sete  de julho 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   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  Indicação n° 033/2015, 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,  assim que possível faça o patrolamento da estrada na 
localidade de Novo Horizonte em sentido ao Município de Tunas. Maiores explicações 
em plenário. Ver. João Pedro F. de Matos. Aprovada por unanimidade. No expediente 
do Poder Executivo foi reprovado com 5 votos contrários e 3 favoráveis o Projeto de lei 
N° 033/2015 Cria o cargo em comissão de diretor do departamento de obras junto ao 
quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do poder executivo; altera a 
tabela constante do artigo 1°, da lei municipal N° 054/01; e, dá outras providências. 
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. Foi 
concedido visto ao vereador Luiz Carlos Bugs. Requerimentos Verbais O vereador 
Cassiano Caponi, solicitou a secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos  que 
assim que possível faça reparos nos trechos mais críticos na estrada da comunidade 
de Oralina Baixa , assim como as demais estradas do interior de nosso município. O 
vereador Luiz Carlos Bugs solicitou ao Executivo Municipal  que envie a Câmara de 
Vereadores copia do convenio da prefeitura com o estado do Programa Dissemina.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 seta  de julho  de 
dois mil e quinze. 
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