
A Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida realiza hoje, 07.03.2022, 

às 19h, a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2022. Confira a Pauta: 

- Indicação Nº 001/2022 – Vereador Idanir Minozzo: Indica ao Chefe do Poder Executivo 

que determine, em caráter de urgência, através da Secretaria competente, a compra e a 

aplicação do produto BTI, para combater a proliferação do mosquito borrachudo na zona 

urbana e rural do município.  

- Indicação Nº 002/2022 – Vereadores da Bancada do PP: Que o Poder Executivo 

Municipal viabilize a instalação de um parque com brinquedos infantis na Gruta Nossa 

Senhora de Lourdes. 

- Indicação Nº 003/2022 – Vereadores da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal 

promova análise junto aos órgãos competentes, com vistas a implantar no município um Lar 

para Idosos. 

- Indicação Nº 004/2022 – Vereadores da Bancada do PP: Que o Poder Executivo estude 

junto ao departamento responsável a possibilidade de construir dois redutores de velocidade 

(quebra-molas), um na Avenida Sete de Setembro, nas proximidades da quadra poliesportiva, 

e o outro entre a Chácara Strassburger e a residência do Sr. Nelson dos Santos, na RS 208 - 

saída para Machadinho. 

- Indicação Nº 005/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Indica à Administração Municipal 

que viabilize estudos junto a Secretaria competente visando a contratação de um Guarda 

(vigilante) para a Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico.  

- Indicação Nº 006/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Indica ao Senhor Prefeito Municipal, 

respeitadas as formalidades legais, que estude junto aos órgãos competentes no sentido de 

viabilizar as obras de canalização do córrego Lajeado Varela, na saída para Machadinho. 

- Indicação Nº 007/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Indica ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal para que junto ao setor competente da municipalidade sejam procedidos os 

devidos reparos e operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida 15 de Novembro.  

- Indicação Nº 008/2022 – Vereador Ismael Zukunelli: Que o Executivo Municipal, através 

da Secretaria Municipal de Obras, providencie a colocação de tubos na propriedade do Sr. 

Nelson Orlando, localizada na Linha Pagno. 

- Indicação Nº 009/2022 – Vereadora Daiane Barancelli: Reitera a Indicação Nº 006/2021, 

de sua autoria, que versa sobre a possibilidade do Executivo Municipal realizar a instalação 

de postes com a devida iluminação em propriedades rurais do município, principalmente, 

naquelas propriedades em que as famílias trabalham com a atividade leiteira, criação de 

suínos, aviários e também os hortifrutigranjeiros. Sugere ainda, que sejam doados às 

propriedades rurais os suportes (braços de luz) e as lâmpadas que estão sendo substituídas 

nas ruas da cidade.  

- Pedido de Informação Nº 001/2022 – Vereadora Daiane Barancelli: Requer que, após 

ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que 



forneça informações e documentos com relação à insalubridade dos profissionais de saúde, 

principalmente, os da Enfermagem que atuam na Secretaria de Saúde do município.  

- Requerimento Nº 001/2022 – autoria da Mesa Diretora: Solicita ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, que por meio do departamento financeiro do município, seja efetuado o  

pagamento nos limites das despesas apresentadas mensalmente por este Legislativo 

Municipal no ano de 2022. 

- Requerimento Nº 02/2022 – Vereadores André Fernando Zucunelli e Daiane 

Barancelli: Requer que seja encaminhado ao Executivo Municipal o Anteprojeto n°01/2022, 

que estabelece o mínimo de três horas-aula de educação física nas escolas de educação 

básica, para análise e reenvio como Projeto de Lei à esta Casa de Leis. 

- Requerimento Nº 003/2022 – Vereadores André Fernando Zucunelli e Cláudio Grando: 

REQUEREM que, após aprovação em Plenário, seja retomada pela Câmara Municipal a 

realização do Programa Vereador Jovem/Escola vai à Câmara, com as devidas atualizações. 

 


