ORDEM DO DIA
74ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA
DIA 29-10-2014, ÀS 14h30min.
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 112/2014 - Dispõe
sobre alteração da Redação do parágrafo único do artigo 2º da lei nº.
6.327/2014. (Autor - Executivo Municipal).
Em única discussão e votação a Emenda 1 ao Projeto de Lei nº.
118/20014 - Adite-se no parágrafo único ao artigo 1º. (Autor - Jorge
Bocasanta).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 118/2014 - Dispõe
sobre alterações no Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras do
Servidor Público Municipal, Lei Municipal nº. 3.800/2014 e dá outras
providências - 03 vagas para Nutricionista. (Autor - Executivo
Municipal).
Em única discussão e votação a Emenda 1 ao Projeto de Lei nº.
94/2014 - modifique-se o art. 1º. (Autor - Pedro Martendal).
Em única discussão e votação a Emenda 2 ao Projeto de Lei nº.
94/2014 - modifique-se o art. 5º. (Autor - Pedro Martendal).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 94/2014 - Proíbe a
fabricação, venda, comercialização e distribuição de armas de brinquedo
e réplicas ou simulacros de armas de fogo de qualquer natureza e dá
outras providências. (Autor - Pedro Martendal). Rejeitado em 1ª
votação.
Requerimentos:
258/2014 - Requer junto a Secretaria de Saúde informações sobre a
estrutura disponível na UPA Veneza. (Autores: Vanderlei Augusto da
Silva e Danny de Paula).
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264/2014 - Requer informações acerca da possibilidade de implementar
sistema de alerta dos veículos diante de faixa de pedestres. (Autores:
Vanderlei Augusto da Silva e Danny de Paula).
271/2014 - Requer informações sobre a limpeza realizada nos banheiros
do Lago Municipal de Cascavel. (Autor - Claudio Gaiteiro).
272/2014 - Requer informações a respeito da “Unidade de
Beneficiamento de Leite” construída na Fundetec. (Autor - Pedro
Martendal).
273/2014 - Requer informações junto a SANEPAR, referente a retirada
dos bolsões onde foi depositado o lodo retirado do Lago Municipal. (Autor
- Jaime Vasatta).
274/2014 - Requer informações junto ao Instituto Ambiental do Paraná
(IAP), no sentido de disponibilizar cópia do processo de licenciamento
ambiental referente à construção do Condomínio Golf, da Cooperativa
Habitacional Colinas de Cascavel. (Jaime Vasatta).
275/2014 - requer informações da SANEPAR - Companhia de
Saneamento do Paraná. (Autor - Jorge Menegatti).
276/2014 - Requer informações da CETTRANS acerca do monitoramento
e manutenção nos terminais de transbordo Urbano. (Autor - João Paulo
de Lima).
277/2014 - Requer informações do Hospital Universitário Oeste do
Paraná - HUOP, sobre os leitos de isolamento por doenças contagiosas.
(Autor - João Paulo de Lima).
Indicações:
963/2014 - propõe a instalação de semáforo para pedestres, Bairro
Coqueiral. (Autor - Romulo Quintino).
964/2014 - propõe a instalação de Capela Mortuária no Bairro Colméia.
(Autor - Claudio Gaiteiro).
965/2014 - propõe estudo para pavimentação poliédrica na estrada
Colônia Barreiro. (Autor - Claudio Gaiteiro).
966/2014 - propõe estudo para pavimentação poliédrica na Estrada
Nossa Senhora Salete. (Autor - Claudio Gaiteiro).
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967/2014 - propõe cascalhamento da Estrada Rural situada às margens
da BR 369, com inicio no Posto Três Passos até a Colônia Barreiros.
(Autor - Claudio Gaiteiro).
968/2014 - propõe desentupir duas bocas de lobo e substituição das
tampas a Rua Bento dos Santos Boreto nº. 971, entre a Rua Claudete
Aguiar e Avenida das Torres, Bairro XIV de Novembro. (Autor - Jeovane
Machado).
969/2014 - propõe solucionar o problema de uma boca de lobo na Rua
Souza Naves Sul 739 esquina com a Rua Amizade, Bairro XIV de
Novembro. (Autor - Jeovane Machado).
970/2014 - sugere operação tapa buracos na Rua São Gabriel Bairro
Jardim Alvorada. (Autor - João Paulo de Lima).
971/2014 - sugere reparos na iluminação do estacionamento da UPA
Jardim Veneza. (Autor - João Paulo de Lima).
972/2014 - solicita à realização de operação tapa buraco no Bairro
Cascavel Velho. (Autor - Marcos Rios).
973/2014 - solicita a verificação da altura do meio fio com relação à via,
devido constante transposição da água pluvial nas calçadas na Rua
Benjamin Constant, Bairro Parque São Paulo. (Autor - Fernando Winter).
974/2014 - solicita asfaltamento na Rua Valentim Viechoski, no Bairro 14
de Novembro. (Autor - Marcos Rios).
975/2014 - Propõe a melhoria da sinalização e poda das árvores, na rua
Carlos de Carvalho esquina com rua Paraná, no Centro. (Autor - Jorge
Menegatti).
976/2014 -Propõe o recapeamento asfáltico na rua Ataulfo Alves, no
Jardim Consolata, conforme especifica. (Autor: Jorge Menegatti).
977/2014 - Sugere ao Poder Executivo a demarcação de faixa de
rolamento em toda a extensão da rua General Osório, conforme
especifica. (Autor: Nei Haveroth).
978/2014 - Sugere ao Poder Executivo instalação de redutor de
velocidade na rua Curitiba entre as ruas Marechal Floriano e Manoel
Ribas, conforme especifica. (Autor: Nei Haveroth).
979/2014 - Propõe ao Poder Executivo que realize a sinalização
horizontal (pintura da faixa de pedestre) no cruzamento das ruas Carlos
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Gomes, Padre Anchieta e Jaime Casemiro Duarte Leal, na forma que
especifica. (Autor: Nei Haveroth).
980/2014 - Propõe a reparação do asfalto na rua Jacarezinho, esquina
com a rua José do Patrocínio, no bairro São Cristovão. (Autor: Claudio
Gaiteiro).
981/2014 - Propõe ao Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica, na
rua do bairro 14 de Novembro, na forma que especifica. (Autor: Romulo
Quintino).
982/2014 - Propõe ao Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica, na
rua do bairro 14 de Novembro, na forma que especifica. (Autor: Romulo
Quintino).
983/2014 - Propõe ao Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica, na
rua do bairro 14 de Novembro, na forma que especifica. (Autor: Romulo
Quintino).
984/2014 - Propõe ao Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica, na
rua do bairro 14 de Novembro, na forma que especifica. (Autor: Romulo
Quintino).
985/2014 - Propõe ao Executivo Municipal, a instalação de lombada no
bairro Parque Verde, na forma que especifica. (Autor: Romulo Quintino).

Marcio Pacheco
Presidente

Gugu Bueno
1º Secretário
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