ORDEM DO DIA
40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA
DIA 18-06-2014, ÀS 14h30min.
Em única discussão e votação o Veto Total ao Projeto de Lei nº.
17/2014 - Dispõe sobre as apresentações dos artistas de rua nos
logradouros do município de cascavel, e dá outras providências. (Autor Paulino Pereira, Rui Capelão e Walmir Severgnini).
Em única discussão e votação a Emenda 2 ao Projeto de Lei nº.
181/2013 - modifica o art. 6º que passa a ser o artigo 7º com a seguinte
redação. (Autores - Nei Haveroth e Luiz Frare).
Em 2ª discussão e Votação o Projeto de Lei nº. 181/2013 - Dispõe
sobre a proibição de descartar resíduos sólidos em área não destinada a
depósito ou coleta, no âmbito do Município de Cascavel, e dá outras
providências. (Autor - Luiz Frare e Nei Haveroth).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº. 30/2014 - Autoriza o
Município de Cascavel a desafetar, denominar e permutar área pública,
conforme especifica. (Autor - Executivo Municipal).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº. 31/2014 - Dispõe sobre
desafetação de um trecho da Rua Marechal Cândido Rondon com a Rua
Cacequi, no Loteamento denominado “Jardim Ana Paula”, e dá outras
providências. (Autor - Executivo Municipal).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Resolução nº. 6/2014 - Institui
a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara
Municipal de Cascavel. (Autor - maioria dos Vereadores).
Em única discussão e votação o ofício nº. 300/2014 que pede
urgência na deliberação do Projeto de Lei nº. 69/2014 - Dispõe sobre a
concessão de direito real de uso de bem público para regularização o
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funcionamento do Colégio Estadual São Cristovão. (Autor - Executivo
Municipal).

Requerimentos:
148 - requer informações referente a pagamento de adicional PSF a
atendentes de farmácias. (Autor - Jorge Bocasanta).
149 - requer a CETTRANS a implantação de redutor de velocidade na
Rua Cuiabá. (Autor - Gugu Bueno).
150 - requer ao DER a instalação de um semáforo BR-277. (Autor - João
Paulo, Nei Haveroth, Jaime Vasatta, Walmir Severgnini e Lauri
Dall’agnol).
151 - requer informações sobre o atendimento à saúde dos Conselheiros
Tutelares. (Autor - Paulo Porto).
Indicações:
521 - sugere a execução de serviços de reperfilamento asfáltico na Carlos
Gomes, nº. 1256 Jardim Universitário. (Autor - Jaime Vasatta).
522 - sugere a construção de academia ao ar livre, Bairro Santa Cruz.
(Autor - Vanderlei Augusto da Silva).
523 - propõe recuperação em caráter de urgência nos acessos na
Comunidade Agroibema. (Autor - Pedro Martendal).
524 - sugere redutor de velocidade na Rua Mauro Tolentino em frente ao
Bar Machadinho, Jardim União. (Autor - Lauri Dallo’aginol).
525 - sugere redutor de velocidade na rua Israel Davigo Silveira em frente
ao CMEI Valério Barater, Jardim Itapuã. (Autor - Lauri Dall’Aginol).
526 - propõe a construção de um redutor de velocidade na Rua
Presidente Kennedy, Bairro Coqueiral. (Autor - Jorge Menegatti).
527 - propõe alteração do horário do transporte coletivo, no local que
especifica. (Autor - Jorge Menegatti).
528 - propõe patrolamento e cascalho na estrada rural linha Sanepar,
atrás da substação estrada Rio da Paz. (Autor - Walmir Severgnini).
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529 - solicita a realização de limpeza e roçada dos terrenos baldios na
Rua Pedro Neppel. (Autor - Danny de Paula).
530 - propõe que seja criada uma matricula no final da Rua Santos
Dumont com a Vicente Machado, Bairro Caravelle. (Claudio Gaiteiro).
531 - sugere reformas necessárias na Escola Municipal Maria Tereza
Abreu de Figueiredo. (Autor - Comissão de Educação).
532 - sugere o asfaltamento da Travessa Coroados, entre as Ruas
Kamayuras e Tixikaos, Santa Cruz. (Autor - Paulo Porto).
533 - propõe tapa buraco na Rua Itália em toda sua extensão, Bairro
Cascavel Velho. (Autor - Walmir Severgnini).
534 - propõe tapa buraco na Rua Pedro Baú, extensão no Bairro
Turisparque. (Autor - Walmir Severgnini).
535 - propõe tapa buraco na Rua Veneza próximo a BR 277, Bairro
Cascavel Velho. (Autor - Walmir Severgnini).
536 - propõe a construção de uma Capela Mortuária no Bairro Morumbi.
(Autor - Romulo Quintino).
537 - propõe a implantação de um redutor de velocidade eletrônico na
Rua Vitória. (Romulo Quintino).
538 - propõe a reparação da Ponte que liga Pinheirinho ao
Reassentamento São Francisco, (Autor - Claudio Gaiteiro).
539 - indica a realização de recape de malha asfáltica na Rua Gandhi.
(Autor - Marcio Pacheco).
540 - indica a realização de limpeza de via pública na Rua Vereador José
de Oliveira, Bairro bela Vista. (Autor - Marcio Pacheco).

Marcio Pacheco
Presidente

Gugu Bueno
1º Secretário
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