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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 056/2022 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico, de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte medida de interesse 

público: 

"Solicito ao Poder Executivo Municipal, a Contratação de Profissional de Serviços 

Gerais para Trabalhar na Escola Municipal Luiz Scheleder". 

JUSTIFICATIVA 

Fui procurado enquanto vereador de Inácio Martins, pela direção da Escola 

Municipal Luiz Scheleder, requerendo que eu interviesse na solicitação do ofício n° 015 de 2022 

encaminhado pela instituição de ensino ao poder Executivo Municipal em 17 de maio de 2022, no 

qual consta: 

"Venho por meio deste, solicitar um (a) profissional de serviços gerais, visto que nossa 

escola oferece três modalidades de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Eja), 

somando total de 273 alunos. São apenas três profissionais de serviços gerais atuando em nossa 

escola. Visto que a partir do presente ano a demanda de alunos aumentou e são dois prédios para 

a limpeza. Levando em consideração a vigência do concurso, necessitamos com urgência um (a) 

profissional de serviços gerais." 

Diante do exposto, solicito com urgência a contrata* de um (a) Profissional de 

Serviços Gerais para que os alunos continuem usufruindo de um local de estudo bem conservado 

e limpo. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 23 de maio de 2022. 

60.0 Ç;)  Cálnpiejt 

Élcio Wszoleku  

Vereador 



ESCOLA MUNICIPAL LUIZ SCHELEDER. 

Rua: Marechal Floriano Peixoto, 85, Centro, Inácio Martins. 

E-mail: escola_scheleder@hotmail.com  

Oficio N° 15/2022 

Inácio Marfins, 17 de maio de 2022. 

Excelentíssimo prefeito, Edemétrio Benato Júnior 

Venho por meio deste, solicitar um (a) profissional de serviços gerais, 
visto que nossa escola oferece três modalidades de ensino (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e EJA), somando um total de 273 alunos. São apenas 
três profissionais de serviços gerais atuando em nossa escola. Visto que a 
partir do presente ano a demanda de alunos aumentou e são dois prédios para 
a limpeza. Levando em consideração a vigência do concurso, necessitamos 
com urgência um (a) profissional de serviços gerais. 
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ESCOLA MUNICIPAL LUIZ SCHELEDER. 

Rua: Marechal Floriano Peixoto, 85, Centro, Inácio Martins. 

E-mail: escoltscheleder@hotmail.com  

Oficio N° 15/2022 

Inácio Martins, 17 de maio de 2022. 

Excelentíssimo prefeito, Edemétrio Benato Júnior 

Venho por meio deste, solicitar um (a) profissional de serviços gerais, 
visto que nossa escola oferece três modalidades de ensino (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e EJA), somando um total de 273 alunos. São apenas 
três profissionais de serviços gerais atuando em nossa escola. Visto que a 
partir do presente ano a demanda de alunos aumentou e são dois prédios para 
a limpeza. Levando em consideração a vigência do concurso, necessitamos 
com urgência um (a) profissional de serviços gerais. 
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