ORDEM DO DIA 19.12.2017
2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 74/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2037/2009 e dá outras providências”.
2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 75/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Jaguariaíva, para o Exercício
Financeiro de 2018”.
2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 76/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Acrescenta o inciso IV ao art. 10 da Lei Municipal nº 1860/2009 e dá outras
providências”.
2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 77/2017, de autoria da Vereadora Sandra
Maria Negrini, que “Dá denominação a Rua não nominada no Bairro Vila Santa Izabel,
neste Município”.
2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 78/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Altera dispositivos das Leis Municipais nº 2040/2009 e dá outras providências”.
2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 79/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
117.653,46 (cento e dezessete mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis
centavos)”.

VOTAÇÃO ÚNICA
Moção de Aplauso nº 05/2017, de autoria da Vereadora Sandra Negrini e coautoria dos
demais Vereadores, dirigida a 5º CIA. DO BATALHÃO DE PATRULHA ESCOLAR
COMUNITÁRIA (BPEC) DE PONTA GROSSA, na pessoa de seu Comandante
CAPITÃO QOPM – SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, e aos SOLDADOS QPM
1-0 - RANIERY DA COSTA E DIONATHAN LUIZ MANFRIN, que atendem ao
município de Jaguariaíva – Paraná, demonstrando o total reconhecimento, pelos ótimos
serviços que vêm prestando neste Município, na realização de atividade especializada
em policiamento preventivo e ostensivo, que prevê a antecipação de atos delituosos,
conseguindo alcançar o objetivo de transformar o ambiente escolar de Jaguariaíva, pela
mudança de atitudes dos estudantes, em um local mais seguro para alunos e professores.
Indicação nº 79/2017, de autoria do Edil Mile, sugerindo que sejam executados serviços
de calçamento, com instalação de meio fio e bocas de lobo, na Rua Amazonas, Bairro
Jardim Nossa Senhora de Fátima, proximidades do Parque Beira Rio.
Indicação nº 80/2017, de autoria do Edil Mile, sugerindo realizados serviços de limpeza,
roçada, retirada de entulhos nos passeios (calçada) na Rua Eurides Cunha, Bairro Jardim
São Roque, sentido Rua Porto Velho, nas proximidades do SAMAE.
Indicação nº 81/2017, de autoria do Edil Mile, sugerindo que seja feito a continuidade
do calçamento da Rua Tucunaré, no Jardim Primavera III, a partir da esquina com a
Avenida Sertaneja, com colocação de meio fio, bocas de lobo e galerias de águas
pluviais.
Indicação nº 72/2017, de autoria do Edil Wagner Milanezi, sugerindo que proceda ao
serviço de manilhamento na Rua Maringá, no trecho que corta o Bairro Vila Kennedy

II, onde as chuvas provocam erosão levando a terra para a Rua Encipar, entupindo as
manilhas desta rua, fazendo com a água entre nas casas.
Indicação nº 73/2017, de autoria do Edil Wagner Milanezi, sugerindo que proceda
manutenção na pavimentação na Rua das Rosas, no Bairro Jardim Samambaia, onde devido a
trepidação provocada pelos buracos, está sendo comprometida a estrutura das casas, a pedidos
dos moradores da rua.

Indicação nº 74/2017, de autoria do Edil Wagner Milanezi, sugerindo a possibilidade de
proceder a instalação de um redutor de velocidade (lombada), na Rua Marechal Candido
Rondon, no Bairro Primavera II, onde o trafego de veículos é intenso e, diariamente há um
grande movimento de alunos da Escola Waldemar Gouveia.

Indicação nº 75/2017, de autoria do Edil Wagner Milanezi, sugerindo a possibilidade de
providenciar uma tampa para o bueiro que fica na esquina da Rua Capivari com a Rua
João Cava, em frente ao Ebecar, e que está oferecendo riscos aos alunos da Escola
Antônio Fanchin.
Indicação nº 76/2017, de autoria do Edil Wagner Milanezi, sugerindo a possibilidade de
providenciar uma tampa para o bueiro que fica na esquina da Rua José Moreto com a
Rua Morretes, no Bairro Santa Cecilia, que fica próximo ao CEMEI Pedro Nunes.
Indicação nº 77/2017, de autoria do Edil Wagner Milanezi, sugerindo proceder ao serviço
de manutenção no pavimento na Rua Carlos Kropiwiec, principalmente no trecho que fica entre
as esquinas das ruas José Carrer e Quintino Bocaiúva.

Indicação nº 47/2017, de autoria da Edil Sandra Maria Negrini, sugerindo proceder a
manutenção no pavimento de todas as ruas do Bairro Portal do Park, dando atenção a
Rua Mato Grosso, onde o serviço necessita de maior urgência.
Indicação nº 48/2017, de autoria da Edil Sandra Maria Negrini, sugerindo proceder a
operação tapa buracos na Rua Leonel Pugsley, no Bairro Fluviópolis, principalmente
em frente ao número 25.

