
EDITAL Nº 28/2021 

 

    A Presidente da Câmara Municipal de Jacuizinho/RS, no uso de suas atribuições legais, 

faz conhecer que no próximo dia 09.09.2021, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores Victor Hugo Borowski, realizar-se-á SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA para 

apreciação das seguintes matérias: 

 

ORDEM DO DIA: 

Leitura das correspondências recebidas e enviadas 

Votação da Ata 26/2021  

 

TRIBUNA POPULAR:  

 

Paulo Cesar dos Santos Oliveira Brandão ( Associação de Pequenos e médios produtores )   

 

INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO 

 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 45/2021 Altera as atribuições do cargo de Biólogo 

constantes do inciso I, do artigo 3º da lei Municipal nº 850/13, e dá outras providências.   

 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 046/2021 Autoriza o Poder Executivo Municipal 

adquirir equipamentos e/ou serviços para melhoria e manutenção do Parque de iluminação 

pública do município com pagamento parcelado, e dá outras providências.  

 

INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

  

Leitura da Indicação nº 81/2021 – As vereadoras Daniela,  Marisane e Schaiane 

INDICAM, na forma regimental, que a Administração Municipal, veja a possibilidade da 

colocação de absorventes higiênicos nas escolas  Municipais de Jacuizinho. 

Leitura da Indicação nº 82/2021 - O Vereador Josué Oliveira dos Santos INDICA, na 

forma regimental, que a Secretaria de Obras veja a possibilidade da colocação de um 



bueiro e o patrolamento do acesso da residência do senhor Quivo Beckham na 

localidade da Oralina Alta. 

Leitura da Indicação nº 83/2021 - O Vereador Josué Oliveira dos Santos INDICA, na 

forma regimental, que a Secretaria de Obras veja a possibilidade da colocação de um 

bueiro em frente à residência do senhor Quico Pimentel na localidade de Flecha Azul.  

Leitura da Indicação nº 84/2021 – O vereador Josué indica que a secretaria de obras 

veja a possibilidade da colocação de bueiros frente em as residências dos senhores 

Izaias de Matos e Joze Zerino de Matos.  

Leitura da Indicação nº 85/2021 - O vereador Josué indica que a secretaria de obras 

veja a possibilidade da colocação de um  bueiro que dá acesso ao salao da 

comunidade de Flecha Azul.  

Leitura da Indicação nº 86/2021 - O Vereador Tobias Roges de Brum INDICA, na 

forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que veja a possibilidade 

da colocação de lixeiras nas comunidades do interior, e que veja a possibilidade do 

recolhimento do lixo.  

Leitura da Indicação nº 87/2021 - Os Vereadores Juraci Valdir de Oliveira e Josué 

Oliveira dos Santos INDICAM, na forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal que veja a possibilidade da construção de uma quadra de esportes futebol 

Society (futebol 7) na localidade de Esquina Madril aproveitando a estrutura existente 

no local. 

Leitura da Indicação nº 88/2021 - O Vereador Juraci Valdir de Oliveira INDICA, na 

forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que veja a possibilidade 

da colocação de câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos sendo 

instaladas na cidade e também no interior do município.   

Leitura da Indicação nº 89/2021 - O Vereador INDICA, na forma regimental, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que avalie a possibilidade de realizar uma 

reforma no mata burro, na propriedade do Sr. Luiz, na comunidade do Rincão dos 

Costas. Vereador Tobias de Brum  



Leitura da Indicação nº 90/2021 - O Vereador INDICA, na forma regimental, o 

vereador que este subscreve vem solicitar a secretaria da Saúde para que faça a 

distribuição de fitas do glicômetro gratuita para população carente que são portadores 

da doença de Diabetes.  Vereador Paulo C. da Silva  

Leitura da Indicação nº 91/2021 - O Vereador INDICA, na forma regimental, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacuizinho/RS, e secretarias competentes 

para que vejam a possibilidade de disponibilizar cursos do SEBRAE no município. 

Vereador Alencar Teleken   

 

 

 

                                                                                       Jacuizinho, 03 de setembro de 2021. 

 

 

Daniela da Silva Moraes  

Presidente da Câmara de Vereadores.  


