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4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DIA 08 DE MARÇO DE 2022, ÀS 19h00 HORAS 

 
 
Proposições: 
 
Nº 01: Indicação nº 017/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Almir Pedro Mielke.     
Súmula Solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria 
Competente, realize as providências necessárias para a pintura das faixas de 
pedestres na Rua Tocantins próximo a Defesa Civil pois, o trecho mencionado é 
de grande movimento de veículos e pedestres. 
 
 
Nº 02: Indicação nº 018/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Almir Pedro Mielke.    
Súmula: Solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria 
competente realize as providências necessárias para construir uma lombada na 
comunidade de Mosquito, referencia: em frente a Unidade de Saúde ao lado do 
campinho.   
 
 
Nº 03: Indicação nº 019/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereadr Manoel Valdir Taborda.   
Súmula: Solicitar a Vossa Senhoria que, caso os nobres colegas aprovem a 
presente indicação, que a mesma seja encaminhada para a Secretária de 
Educação, na pessoa da digníssima Sra. Clarice de Fátima Fragoso, para 
estudarem a possibilidade de, junto com os diretores das escolas da rede 
municipal de ensino, discutir e implementar novo protocolo para a saída de 
alunos, com monitores munidos de placas de PARE, em frente ao portão e 
junto as faixas de pedestres, para orientar o transito e proteger as crianças, 
principalmente nas escolas localizadas em local com grande fluxo de 
carros, como é o caso da escola Marciano de Carvalho. 

 
 
Nº 04: Indicação nº 020/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Manoel Valdir Taborda.   
Súmula: Solicitar a Vossa Senhoria que, caso os nobres colegas aprovem a 
presente indicação, que a mesma seja encaminhada para a Secretária de 
Educação e demais secretarias competentes, para discutirem a viabilidade de 
instalar placas de publicidade com mensagens institucionais do município, 
como aviso de campanhas de vacinação, campanhas de saúde bucal, de 
parcelamento de tributos, de programas de oferta de cursos ou outras 
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mensagens importantes para os munícipes nos ônibus escolares 
municipais. 
 
 
Nº 05: Indicação nº 021/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Clever Biel    
Súmula: Solicita ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
competente, realize as providências necessárias para instalação de um bueiro 
com manilha de 1 metro na localidade de Poço frio dos Souza com localização na 
estrada na entrada ao lado do Mercado Gellynho (Sr. José Keskoski). 
 
 
Nº 06: Indicação nº 022/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Clever Beil    
Súmula: Solicita ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
competente, realize as providências necessárias para que Picacinho seja feita a 
instalação de um bueiro com manilha de “60” na entrada do Sr. Arildo Ribas e 
também um bueiro na estrada de roça do Humberto Scharmach, com uma 
manilha de 60. 
 
 
 
Nº 07: Indicação nº 023/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereador Joelcio Buba.     
Súmula: Solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria 
Competente, realize as providências necessárias para melhorias na ponte de 
divisa com Rio Negro - acesso à propriedade de Dorival De Anhaia. 
 
 
 
Nº 08: Requerimento nº 002/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira..    
Súmula: : Solicita ao Poder Executivo Municipal, para que, através da Secretaria 
Competente, preste as seguintes informações, referente às funções gratificadas 
da Prefeitura de Piên:  

 Relação de quais são as Funções Gratificadas, sua atribuição e 

nível de gratificação no âmbito do Poder Executivo. 

 
 
Nº 09: Projeto de Resolução nº 002/2022: Leitura, discussão e votação. 
Autoria: Mesa Diretora.    
Súmula: : “Altera a redação do caput do artigo 125, da Resolução nº 004/2003 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Piên.” 
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Nº 10: Projeto de Lei nº 001/2022: Leitura e segunda discussão.    
Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira.  
Súmula: Dispõe sobre a vedação da nomeação do agressor que tiver sido 
condenado pelas condições previstas na lei federal n°. 11.340, de 07 de agosto 
de 2006 – lei maria da penha ou na lei federal n°. 13.104, de 09 de março de 2015 
– lei do feminicídio, para qualquer cargo ou emprego público, de qualquer 
natureza no âmbito da administração direta e indireta, na pendência do 
cumprimento da pena, no Município de Piên - PR e dá outras providências. 
 
 
Nº 11: Projeto de Lei nº 002/2022: Leitura e primeira discussão.    
Autoria: Almir Pedro Mielke e Seandra Cordeiro de Oliveira.  
Súmula: “Dispõe sobre a criação, no Município de Piên, do “Projeto Bombeiro 
Mirim”, e dá outras providências”. 
 
 
Nº 12: Projeto de Lei nº 005/2022: Leitura e primeira discussão.      
Autoria: Poder Executivo Municipal.  
Súmula: Altera os anexos ii, iii, iv, v, vi, vii, viii e ix da lei nº 1454, de 16 de 

fevereiro de 2022. 

 
 
 
Nº 13: Projeto de Lei nº 004/2022: Leitura e apresentação      
Autoria: Poder Executivo Municipal.  

Súmula: Altera a lei n° 1.118, de 07 de dezembro de 2011. 

 

 

 
 
 
 
                                Soeli Wendrechovski 
                          DIRETOR ADMINISTRATIVO 


