
A Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida realiza hoje, 05.04.2022, às 19h, a 
Terceira Reunião Ordinária do ano de 2022. Confira a Pauta: 

- REQUERIMENTO Nº 005/2022 – Ver.ª Veranice Pegorini Baldissera: Justificativa para 
ausência na Segunda Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de março de 2022.  

- INDICAÇÃO Nº 010/2022 – Ver. Idanir Minozzo: INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal de Maximiliano de Almeida se digne DETERMINAR ao setor responsável da 
municipalidade, a realização de estudo que viabilize a construção de um redutor de 
velocidade (quebra-molas), na Rua Barão de Santo Ângelo. 

- INDICAÇÃO Nº 011/2022 – Ver.ª Daiane Barancelli: Reitera a Indicação Nº 035/2021, de 
sua autoria, nos seguintes termos: “INDICA ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que avalie 
junto ao setor competente estudos técnicos para a ampliação do Parque Infantil Lauro Mar, 
localizado na Rua Daltro Filho, sugerindo o fechamento da rua lateral, sem denominação (ao 
lado da Escola Estadual Dom Bosco), com a retirada do calçamento, para posterior 
construção de duas quadras de areia (futebol e vôlei).” Sugere ainda, que os braços de luz 
(suporte) e as lâmpadas que estão sendo retirados das ruas, sejam utilizados para melhorar a 
iluminação do local no período da noite. 

- Indicação Nº 012/2022 – Ver. Ismael Zukunelli: Reitera a Indicação Nº 005/2022, de sua 
autoria, nos seguintes termos: “Indica à Administração Municipal que viabilize estudos junto 
a Secretaria competente visando à contratação de um Guarda (vigilante) para a Escola 
Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico”.  

- Indicação Nº 013/2022 – Ver. Fábio Macanan: INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na 
forma regimental, determinar à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto da 
estrada da Linha Navegantes e da Linha Ipiranga.  

- Projeto de Lei do Executivo Nº 019/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
reparcelamento de contrato e dá outras providências.  

- Projeto de Lei do Executivo Nº 020/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
prorrogar contratos temporários de trabalho de Técnico Enfermagem e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei do Executivo Nº 021/2022: Cria Cargo em Comissão (Coordenador do 
CRAS) e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Executivo Nº 022/2022: Cria Gratificação (Coordenador Farmacêutico) e 
dá outras providências.   

 

 

   

 


