CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
PAUTA

DA

ORDEM

DO

DIA

DA

8ª

SESSÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE PORECATU, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MARÇO DE
2017.
ÚNICA VOTAÇÃO: - INDICAÇÃO Nº 11/2017, de autoria do
vereador Marcelo Coelho da Silva, que sugere ao Senhor
Prefeito que adote as providencias necessárias para a
realização de obra de instalação de uma faixa elevada nos
locais de maiores movimentos, tais como: nas proximidades
da Escola Santa Luiza e outra na Rua Iguaçu, sendo esta
nas imediações do Supermercado Bela Vista, posteriormente,
sejam também instaladas outras faixas elevadas nos
arredores das demais escolas deste Município, objetivando
facilitar
a
travessia
de
alunos
e
pedestres,
e,
consequentemente minimizando os riscos de acidentes de
trânsito nestes locais
ÚNICA VOTAÇÃO: - INDICAÇÃO Nº 12/2017, de autoria do
vereador Marcelo Coelho da Silva, que sugere ao Senhor
Prefeito a construção de mais um campo de futebol suíço no
Centro Social Urbano, no espaço ocupado pela quadra de
esporte desativada e suas imediações, o que, por certo,
proporcionará melhores condições aos munícipes para a
prática de esportes, haja vista que os gramados dos atuais
campos de futebol estão deteriorando com muita rapidez em
função de sobrecarga de uso. Sugere ainda a instalação de
rede de proteção em volta das quadras esportivas do
Ginásio de Esportes Isaac Jabur “Macacão” e Centro Social
Urbano, proporcionando maior segurança aos munícipes que
freqüentam essas quadras esportivas.
ÚNICA VOTAÇÃO: - INDICAÇÃO Nº 13/2017, de autoria do
vereador Rudnei Magno Vrech, que sugere ao Senhor Prefeito
que estude a possibilidade de realocar o Setor de
Agendamento de Consultas Médicas e a Farmácia Municipal de
Porecatu, para o prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS)
localizada ao lado do Hospital Municipal Egas Penteado
Izique,
pois
é
um
local
mais
centralizado,
que,
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certamente, facilitará o deslocamento
necessita destes atendimentos.

da

população

que

ÚNICA VOTAÇÃO: - INDICAÇÃO Nº 14/2017, de autoria do
vereador Marcelo Coelho da Silva, que sugere ao Senhor
Prefeito que estude a possibilidade de utilizar as
professoras e alunos da “oficina de costura” municipal,
objetivando confeccionar uniformes escolares aos alunos da
rede municipal de ensino de Porecatu, minimizando assim os
custos para a confecção destes uniformes.
DISPENSA DE REDAÇÃO: - PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº
01/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o
caput do artigo 69 e dá outras providências.
PRIMEIRA VOTAÇÃO: - PROJETO DE LEI Nº 11/2017, de autoria
do Executivo Municipal, que institui o fundo municipal dos
direitos da pessoa com deficiência – FMDPD.

Sala das Sessões, 20 de março de 2017.

__________________________________
OSMAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
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