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ORDEM DO DIA 

 

 

PROJETOS EM PAUTA: 

 

Projeto de Lei nº 008/2018 – Executivo Municipal 

Súmula: autoriza o Poder Executivo a pagar dividas remanescentes junto a Casa Lar Menino 

Jesus, referente aos meses de janeiro de 2017 até abril de 2018e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 003/2018 – Legislativo Municipal. 

Súmula: Dispõe e Regulamenta sobre a necessidade de concessão de Licença Ambiental e 

Alvará Sonoro para a realização de Paredão de Som ou Campeonatos Sonoros e dá outras  

Providências. 

 

 

INDICAÇÕES: 

 

Vereador - Aparecido Renato Honório. 

Indica – ao Prefeito para que sejam colocados os nomes de ruas de nosso município em 

homenagem aos seguintes munícipes: Senhor Antônio Lopes Daniel (Professor Toninho) e 

Senhor Antônio Moreira dos Santos (Foto Moreira); 

 

Vereador – Cleber Mariano da Silva 

Indica -  à Secretaria de Limpeza e Serviços Públicos para que realize a limpeza com urgência 

no Patrimônio do Santa Maria do Rio do Peixe; 

 

Vereador - Ricardo Batista dos Santos. 

Indica – que sejam patroladas as estradas e carreadores dos cafeicultores do Bairro Areião, em 

caráter de urgência, em razão de ser o período de colheita de café; 

 

Vereadores – Valdinei Aparecido de Oliveira, Cleber Mariano da Silva, Everton Carlos 

Machado, Valdinei Luca da Silva e José Fidélis da Silva. 

Indicam – ao prefeito para que sejam providenciados parquinhos com brinquedos para os 

CMEIs do município (Criança Esperança, do Patrimônio do Váz e do Patrimônio Santa Maria 

do Rio do Peixe) e que também seja reformado o do CMEI Ana Lopo Canet;  

 

Vereador – Valdinei Luca da Silva. 

Indica - que a Secretaria de Saúde Municipal, veja a possibilidade de providenciar mais um 

atendente na farmácia municipal, pois são muitos pacientes e somente uma funcionária não dá 

conta de atender a todos, ocasionando assim demora no atendimento; 

 

Vereador – Everton Carlos Machado. 

Indica – ao Prefeito para que analise a possibilidade de se fazer estacionamentos 45° (graus) 

na Praça Júlio Pedro Ferreira e na Praça Nossa Senhora Aparecida, a pedido dos comerciantes 

e feirantes; 
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PEDIDOS DE OFÍCIOS 

 

Vereador - Aparecido Renato Honório. 

Ofício – à COPEL solicitando informações sobre o incidente envolvendo o veículo do 

município de Congonhinhas que ocasionou a queda de fios de eletricidade, se este fato 

originou custos para o município; 

 

Vereadores – Cleber Mariano da Silva. 

Ofício - à Senhora Jôse Maria de Oliveira (auxiliar odontológico) agradecendo e 

parabenizando pelos anos de dedicação e profissionalismo, que exerceu em nossa cidade, um 

belíssimo trabalho, e com votos que possa usufruir plenamente dessa nova etapa que inicia 

com sua aposentadoria; 

 

Vereador -  Cleilson da Silva. 

Oficio – ao Prefeito solicitando informações sobre seu pedido realizado em sessão no dia 

20/02/2018, enviado pelo oficio n° 016/2018, no qual solicitava que fosse alterada a Lei 

municipal n° 959/2016, sobre a hora/maquina, para serviços a particulares no Município, se o 

setor competente possui alguma posição sobre este assunto; 

 

Vereador - Ricardo Batista dos Santos. 

Ofício – à Secretaria de Saúde solicitando informações sobre o convênio da Sanepar para o 

fornecimento água do Imbaú, se foi feito um aditivo no convênio, ou se foi perdido o 

convênio;  
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