
A Câmara Municipal de Maximiliano de Almeida realiza Reunião Ordinária 

hoje, sexta- feira, dia 05 de novembro de 2021, às 19 horas. Confira a pauta: 

✅ Requerimento Nº 019/2021 – Ver. Cláudio Grando: Justificativa para 

ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021. 

✅ Requerimento Nº 020/2021 – Ver. Idanir Minozzo: Justificativa para 

ausência na Reunião Ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021. 

✅ Requerimento Nº 021/2021 – Vereadores Fábio Macanan e Veranice 

Pegorini Baldissera: Requerem aprovação em Plenário da agenda de trabalho 

e as demandas que serão pleiteadas junto aos Deputados Federais e Senador 

durante viagem a Brasília-DF, nos dias 08 a 11 de novembro de 2021. 

✅ Indicação Nº 043/2021 – Ver. Ismael Zukunelli: Indica ao Exmo. Sr. 

Prefeito, para que a administração municipal, através da Secretaria 

competente, estude da possibilidade de instalar um redutor de velocidade 

(quebra-molas) na Rua Bento Gonçalves, localizada no Bairro Morada do Sol,  

mais especificamente próximo a residência do Senhor Osmarino Borges. 

Também INDICA ao Executivo Municipal para que seja providenciada a 

instalação de uma placa identificando o nome do Bairro Morada do Sol nas 

imediações do entroncamento com a Rua Euclides Vescovi. 

✅ Indicação Nº 044/2021 – Ver. Ismael Zukunelli: Indica ao Executivo 

Municipal, para que através da Secretaria competente viabilize a instalação de 

um redutor de velocidade (quebra-molas), na travessa 1, mas especificamente 

em frente à  residência do Senhor Adércio de Souza, localizada próxima a Rua 

Napoleão.  

✅ Indicação Nº 045/2021 – Ver. Idanir Minozzo: Indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, que estude junto ao determine ao setor competente da 

administração, a possibilidade de realizar a aquisição de uma grade aradora, 

popularmente conhecida como gobi, para atender a Secretaria Municipal de 

Agricultura, principalmente as demandas dos pequenos agricultores.   

✅ Projeto de Lei do Executivo Nº 047/2021: Estima a receita e fixa a despesa 

do município para o exercício econômico e financeiro de 2022 e dá outras 

providências. 

✅ Projeto de Lei do Legislativo Nº 09/2021 – Vereadores Euclides Dal Bello 

e André Fernando Zucunelli: “Dispõe sobre a regulamentação do parágrafo 

único do art. 5°, da Lei Federal 12.816/2013 e trata dos diretos dos estudantes 



universitários e/ou cursos profissionalizantes quanto ao transporte público 

intermunicipal e interestadual, e dá outras providências.” 

✅ Projeto de Resolução Nº 09/2021- autoria da Mesa Diretora: “ALTERA O 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES, RESOLUÇÃO N.º 03/91.”  

 

 


