
                                      
 

Ata 25/2015 
 
No dia vinte e quatro   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 
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 anterior, a qual foi discutida e votada por 
todos. No expediente do Poder Legislativo teve a seguinte matéria , Oficio nº 040/2015 
Volmir Pedro Capitânio Prefeito Municipal Prezado Prefeito Apraz-nos cumprimenta-lo, 
Vossa Excelência, na oportunidade , vem solicitar a Secretária competente para que 
informe a esta casa Legislativa quantos são os Subprefeitos (nome, qual o valor 
recebido e qual os serviços prestados na Comunidade em que atua). Sendo o que se 
apresentava para o momento reiteramos votos de estima apreço e consideração. 
Atenciosamente; Patrícia Demétrio. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do 
Executivo Nº 036/2015, O vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições  
previstas no art. 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal  de Vereadores 
apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 036/2015, 
que dá nova redação ao art.3º , que fica com a seguinte redação:Art.3º O preço público 
por inseminação será de R$ 20,00(vinte reais) acrescido das despesas de locomoção 
no valor de R$ 15,00( quinze reais) por deslocamento.§ 1º- O pagamento do preço 
público por inseminação acrescido das despesas de locomoção conforme o previsto no 
caput deste artigo será pago pelo produtor rural junto a Tesouraria da Municipalidade , 
no prazo de até trinta(30) dias da data da inseminação. § 2º- NO caso de não 
pagamento dos valores previstos no caput deste Artigo no prazo estipulado no seu §1º, 
serão aplicadas as normas da Legislação  Tributaria do Município.§ 3º- Os valores 
constantes do caput deste Artigo serão alterados por  proposição do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária e aprovados por Decreto do Executivo 
Municipal. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho/RS,24 
de agosto de 2015. Ver. Ricardo Fernando de Oliveira, Ver. Gilmar da Costa. Aprovada 
por 5 votos favoráveis dos vereadores Ricardo Fernando de Oliveira, Celita Blos Ceolin 
, Gilmar da Costa ,Nercindo Lasch João Pedro F. de Matos, e 3 votos contrários dos 
vereadores Francisco Fagundes da Silva, Cassiano Caponi e Luiz Carlos Bugs. No 
Expediente do Poder Executivo teve a seguinte matéria, 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. público ; e dá outras providências.  
O projeto  de lei foi reprovado com a emenda  por 5 votos contrario dos vereadores 
Francisco Fagundes da Silva, Cassiano Caponi , Luiz Carlos Bugs. Nercindo Lasch e 
Patrícia Demétrio, e 4 votos favoráveis dos vereadores Ricardo Fernando de Oliveira, 
Celita Blos Ceolin , Gilmar da Costa e João Pedro F. de MatosProjeto 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. Aprovado 
por unanimidade. No espaço dos Requerimentos Verbais O vereador Gilmar da Costa 
solicitou a secretaria de Obras que faça a troca das lâmpadas queimadas 



principalmente na Rua João Tatsch. 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 quatro  de Agosto  de dois mil e quinze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Demétrio 
Presidente 

 


