ORDEM DO DIA 10.04.2018
1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 08/2018, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2649/2017 e dá outras
providências”.
1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 11/2018, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de Concessão
Administrativa de Bem Imóvel Público Municipal denominado Hospital Carolina
Lupion e dá outras providências”.
1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 14/2018, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que “Revoga o parágrafo segundo, do artigo 35, da Lei Municipal nº
2649/2017, a qual dispõe sobre o Controle de Zoonoses e população animal no
Município, e dá outras providências”.
1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 24/2018, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover empreendimento
habitacional em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, em
área de terra de propriedade do Município de Jaguariaíva e dá outras providências”.

VOTAÇÃO ÚNICA
Indicação nº 16/2018, de autoria do Edil Mile, sugerindo que sejam feitos serviços de
manutenção e limpeza no Parque Matarazzo, tais como roçada, revisão na iluminação e
limpeza geral.
Indicação nº 17/2018, de autoria do Edil Mile, sugerindo que seja feito alargamento na
estrada rural que dá acesso à ponte do Rio do Butiá, criando uma área para que os
motoristas possam estacionar seus veículos sem prejudicar o trânsito, uma vez que o
local é bastante utilizado para o lazer, e ainda em cerimônias de batismo das igrejas
evangélicas, oportunidade em que o fluxo de pessoas no local é muito grande.
Indicação nº 01/2018, de autoria da Edil Juliana de Almeida Langner, sugerindo
manutenção na iluminação na entrada do Parque Linear, que está com algumas
lâmpadas queimadas, sendo esta, uma reivindicação dos cidadãos que frequentam o
Parque para exercícios físicos, no fim do dia.
Indicação nº 02/2018, de autoria da Edil Juliana de Almeida Langner, sugerindo que
proceda a construção de calçada na entrada do Instituto Tecnológico Federal do Paraná,
até o ponto de parada do ônibus, para facilitar o deslocamento dos alunos,
principalmente, em dias chuvosos.
Indicação nº 03/2018, de autoria da Edil Juliana de Almeida Langner, sugerindo a
possibilidade de viabilizar o estacionamento para embarque e desembarque de alunos da
Escola Municipal Maria de Lourdes Oliveira Taques, na via lateral da Escola,
melhorando assim, o tráfego na Rua João Thon, na parte central da cidade.
Indicação nº 04/2018, de autoria da Edil Juliana de Almeida Langner, sugerindo
manutenção necessária na pista para caminhadas no Parque Beira Rio, bem como, a
construção de pista exclusiva para ciclistas, que hoje, dividem espaço com os pedestres.

