PAUTA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA – 05 de outubro de 2021
- Indicação Nº 041/2021 – Vereadora Veranice Pegorini Baldissera: Indica ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que através da Secretaria competente sejam
adotadas as providências necessárias para realizar o serviço de canalização da rede
de esgoto da Rua Barão do Rio Branco que atravessa a céu aberto o terreno
pertencente à Escola Estadual João XXIII, e que escoa em vala aberta na Rua
Menino Deus.
- Indicação Nº 042/2021 – Vereadores André Fernando Zucunelli e Cláudio
Grando: Indicam ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine ao setor
competente da municipalidade, que seja elaborado projeto para a construção de
uma Casa Mortuária, no terreno que pertence ao município, localizado próximo ao
cemitério.
- Requerimento Nº 016/2021 – Vereador Idanir Minozzo: Requer autorização do
plenário para realizar viagem a Brasília/DF, nos dias 18.10.2021 a 22.10.2021,
quando estará acompanhando a comitiva do Executivo Municipal, com o objetivo de
pleitear à liberação de recursos através de emendas parlamentares ao município de
Maximiliano de Almeida.
- Requerimento Nº 017/2021 – Vereadores André Fernando Zucunelli, Ismael
Zukunelli e Veranice Pegorini Baldissera: Requerem a prévia autorização
legislativa para constituir Comissão Temporária Especial, nos termos dos arts. 64 e
66, §1°, inciso IV do Regimento Interno, para estudo e análise da matéria
correspondente a utilização de agrotóxicos em nosso município, em especial o
herbicida 2,4-D, bem como, convocar produtores, autoridades, técnicos, órgãos e
associações interessadas, realizar audiências públicas e também diligências que
achar relevante.
- Requerimento Nº 018/2021- Vereadores da Bancada do PT: Solicitam
autorização do plenário para realizar viagem a Brasília/DF, com ida prevista para o
dia 08.11.2021 e retorno no dia 12.11.2021, cujo objetivo será participarem de
audiências pré-agendadas junto aos Deputados Federais e Senador visando à
liberação de recursos, através de emendas parlamentares em benefício do
município de Maximiliano de Almeida.
- Projeto de Lei Nº 043/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar
contratação temporária de servidores, em caráter emergencial e excepcional e dá
outras providências.
- Projeto de Lei Nº 044/2021: Autoriza a disponibilização de apoio cultural para
Rádio Comunitária local.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 09/2021, autoria da Mesa Diretora: “ALTERA O
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES, RESOLUÇÃO Nº 03/91.”

