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6º SESSÃO ORDINÁRIA 
DIA 22 DE MARÇO DE 2022, ÀS 17:30 HORAS 

 
 
Proposições: 
 
 
Nº 01: Indicação nº 029/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira         
Súmula: solicitar ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
competente, sejam realizadas as providências necessárias para analisar a 
viabilidade de fazer uma rampa de acesso e estacionamento em concreto na UBS 
Campo Novo. 

 

 
Nº 02: Indicação nº 030/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira        
Súmula: Solicitar ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
de Cultura Esporte e Lazer, realize as providências necessárias para a 
reinstalação das tabelas de basquete e as traves de futebol na quadra localizada 
na Praça da Paz. 

 

 
Nº 03: Indicação nº 031/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Dorivaldo Ritzmann.         
Súmula: Solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria 
competente, viabilize os atos necessários para que proceda a colocação de 
placas de sinalização, regulamentação e advertência juntamente com a 
construção de lombadas em frente à Escola Municipal Frei Demétrio e a CMEI 
Raio de Sol, ambas localizadas na comunidade de Campina dos Maia, Piên-PR. 

 

 
Nº 04: Requerimento nº 004/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereadores: Almir Pedro Mielke e Giomar da Rosa.         
Súmula: Solicitam ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
Competente, seja disponibilizado um relatório a respeito da atual escala de 
trabalho dos motoristas da secretaria de saúde, contendo nome completo e carga 
de horária de trabalho individual de cada motorista.  
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Nº 05: Requerimento nº 005/2022: Leitura e segunda discussão.      
Autoria: Vereador Giomar da Rosa.  
Súmula: Solicita ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
Competente, seja disponibilizado um relatório de informações a respeito da forma 
de administração e os encargos do concessionário do objeto 5 - Lanchonete e 
Galpão do parque municipal da presente licitação consiste na seleção de 
Permissionários para outorga de permissão de uso para utilizar espaço físico 
localizado em imóvel público, para instalação e exploração de serviços de 
lanchonete/cantina. 

 
 

 

 

 
 
                                   Soeli Wendrechovski 
                             DIRETOR ADMINISTRATIVO 


