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“C / O / N / V / O / C / A / Ç / Ã / O”
Por determinação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, o
Senhor Fábio de Souza Silveira "Balako"  – 1º Secretário – C O N V O C A, Vossa Excelência
para a 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 22 de Fevereiro de 2021, às 17
horas, na Sala de Reuniões deste legislativo, para deliberar sobre a seguinte:

“ORDEM DO DIA”

ITEM  I  –  REQUERIMENTO  Nº  0  20  /2021  ,  do  edil  ADRIANO  FERREIRA AMORIM
“ADRIANO AMORIM”,  Ofício ao senhor Prefeito,  solicitando que informe a esta Casa de
Leis, quais providências podem ser tomadas em relação ao grande mal cheiro nas proximidades
do mercado ''Compre Mais" na Av. Otávio Colli.
O mal cheiro é gerado devido a uma antiga unidade de tratamento de esgoto, que se encontra
abandonada.

EM DISCUSSÃO ÚNICA

ITEM II – REQUERIMENTO Nº 0  22  /2021  , do edil ERASMO CARDOSO PEREIRA, Ofício
ao  senhor  Prefeito,  solicitando que  informe essa  Casa  de  Leis,  para  fins  de  esclarecimento
público, como andam o plantio das árvores que estão sendo cortadas?
Entendo que elas estão doentes ou inviáveis, mas o replantio não está sendo realizado como
deveria.  As  árvores  são  indispensáveis  na  natureza  por  possuírem diversas  finalidades,  elas
auxiliam na purificação e umidade do ar, pois agem como sequestradoras de CO2, capturando
gases tóxicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera.  Além disso, as árvores trazem outros
benefícios para vários ecossistemas e espaços públicos.

EM DISCUSSÃO ÚNICA

ITEM  III  –  REQUERIMENTO  Nº  0  23  /202  1  ,  do  edil FÁBIO  DE  SOUZA  SILVEIRA
“BALAKO”, Ofício ao senhor Prefeito, solicitando que informe a esta Casa de Leis, se existe a
possibilidade de reforma da quadra de esportes localizada no Jardim Independência 3ª Parte.
O espaço é muito utilizado pela comunidade, os moradores daquele bairro anseiam que o local
possa  estar  novamente  em  plenas  condições  de  uso,  por  isso  caso  não  tenha  nenhum
planejamento de reforma, peço que seja visto com urgência a elaboração dessa melhoria.

EM DISCUSSÃO ÚNICA

ITEM  IV –  REQUERIMENTO  Nº  0  24  /202  1  ,  da edil  IRENI  MOURA FARIAS  “IRENE
MOURA", Ofício ao senhor Prefeito, solicitando que informe a esta Casa de Leis, para fins de
esclarecimentos  público,  se  existem  estudos  ou  a  previsão  da  contratação  de  médicos
veterinários,  clínicas  veterinárias  terceirizadas  ou até  mesmo parcerias com universidades  da
região, para auxiliar nos serviços prestados pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Vigilância
Sanitária em prol do bem-estar animal.
Tendo em vista, o aumento crescente de denúncias de maus tratos a animais por todo município.

EM DISCUSSÃO ÚNICA
REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Sarandi, 18 de Fevereiro de 2021.

FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA "BALAKO"
1º Secretário

ver.fabiobalako@cms.pr.gov.br
***(Segue Fl. 02) **** 
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ANEXOS DA PAUTA (INDICAÇÕES: APENAS LIDAS DURANTE O EXPEDIENTE)
INDICAÇÃO  Nº  0  34  /202  1  ,   do  edil  ADRIANO  FERREIRA  AMORIM  “ADRIANO
AMORIM”,  Indica ao senhor Prefeito,  que faça um estudo de estacionamento em apenas um
lado da via, na Av. Cesario Mancine devido ao grande fluxo de comércios.
Como se trata de uma via estreita onde os comerciantes encontram dificuldades para carga e
descarga devido a avenida ser rota de ônibus do transporte público, e em horários de pico se
torna praticamente intransitável devido aos veículos estacionados em ambos os lados.

INDICAÇÃO  Nº  0  35  /202  1  ,   do  edil  BELMIRO  DA  SILVA  FARIAS  “BELMIRO
BARBEIRO”, Indica ao senhor Prefeito junto a secretaria competente, que faça um estudo para
colocar um semáforo na Av. Maringá esquina com a Av. Das Orquídeas e Rua América, próximo
ao Posto Maringá Combustível.
Em horário de pico causa muito transtorno e congestionamento.

INDICAÇÃO Nº 036/2021, do edil CÍCERO DA SILVA CORREA “CÍCERO DA SAÚDE”,
Indica  ao  senhor  Prefeito,  um  centro  comunitário  para  reuniões  com  os  moradores,  sendo
disponível para velório, chá de bebé, aniversários, casamentos, encontros religiosos, etc.

INDICAÇÃO Nº 037/2021, do edil CÍCERO DA SILVA CORREA “CÍCERO DA SAÚDE”,
Indica ao senhor Prefeito, uma quadra esportiva com incentivo a diferente praticas esportivas,
integração social,  saúde mental  e  física das  crianças  e  adolescentes,  com disponibilidade  de
múltiplas finalidades.

INDICAÇÃO Nº 038/2021, do edil DIONÍZIO APARECIDO VIARO “DIOCAR”, Indica ao
senhor Prefeito,  que crie estudo para possível construção de uma ATI (Academia da  Terceira
Idade) localizado no Jardim Nova Independência,  Rua Quinze,  esquina com a Avenida Giro
Watanabe.
A fim de melhorar a qualidade de vida dos moradores que residem no bairro.

INDICAÇÃO Nº 039/2021, do edil DIONÍZIO APARECIDO VIARO “DIOCAR”, Indica ao
senhor Prefeito,  que crie  estudo para  obras  de  infraestrutura e  manutenção da rede  de água
pluvial e da cabeceira da tubulação localizada na Rua José Emiliano  de Gusmão com a Rua
Guiapó, Centro.
Pois, segundo relatos de comerciantes e moradores, nos períodos de chuva existem alagamentos
em pontos das vias.

INDICAÇÃO  Nº  040/2021, do  edil  ERASMO  CARDOSO  PEREIRA,  Indica  ao  senhor
Prefeito, que determine ao responsável setor competente, que providencie a implantação de uma
ATI – Academia da Terceira Idade, entre a Av. Pioneira Maria Leibantti Brogio e Av. Das Torres,
localizada no Jardim Monterey.

INDICAÇÃO Nº  041/2021, do  edil  EUNILDO ZANCHIM “NILDÃO”,  Indica  ao  senhor
Prefeito, a necessidade da implantação de uma farmácia na UBS (Unidade Básica de Saúde) do
Jardim Oriental, com a finalidade de atender a demanda deste serviço aos moradores do bairro e
da região.

***(Segue Fl. 03) ****
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INDICAÇÃO Nº  042/2021, do  edil  EUNILDO ZANCHIM “NILDÃO”,  Indica  ao  senhor
Prefeito, que determine ao setor competente que providencie a construção de 01 (um) campo de
futebol suíço, no Jardim Monterey, neste município.

INDICAÇÃO Nº 043/2021, dos edis FÁBIO DE SOUZA SILVEIRA “BALAKO” e KEILA
BATISTA ZEGOBIA "KEILA ZEGOBIA", Indicam ao senhor Prefeito, que seja implantado
um semáforo na Rua José Munhoz com a Avenida Cuiabá.
Há  grande  fluxo  dos  meios  de  transportes  e  também  por  pedestres,  assim  gerando  grande
probabilidade de ocasionar acidentes.

INDICAÇÃO Nº  044/2021, do  edil GILBERTO MESSIAS DE PINAS,  Indica  ao  senhor
Prefeito, que faça uma construção de um campo de futebol e uma ATI no Jardim José Richa.

INDICAÇÃO Nº 045/2021, da edil  IRENI MOURA FARIAS “IRENE MOURA”, Indica ao
senhor Prefeito, que  coloque em prática  a  Lei  Municipal  nº  2313/2017,  que  dispõe  sobre  a
criação do conselho municipal de proteção e bem-estar animal – COBEM, do fundo municipal
de proteção e bem-estar animal, bem como, a nomeação dos novos membros participantes deste
conselho.
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