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"C/O/N/V/0/C/A/ÇJÃ/0" 

Por determinação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, o 
Senhor Carlos Roberto Falaschi "Leão" — 2° Secretário —CONVOCA, Vossa Excelência 18' 
REUNIÃO ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 03 de junho de 2019, às 17 horas e 30 
minutos, no Plenário deste legislativo, para deliberar sobre a seguinte: 

"ORDEM DO DIA" 

ITEM I — REQUERIMENTO N° 120/2019, do edil ANDRÉ LUIS CELESTINO JARDIM 
"MINEIRINHO", Oficio ao senhor Prefeito, solicitando que informe a esta Casa de Leis, se há 
previsão de uma farmácia municipal permanecer aberta até a meia-noite para melhor atender às 
pessoas que passarem por consulta no pronto atendimento de nosso município. 
Haja vista que, esta também foi uma proposta de campanha feita aos eleitores. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

ITEM II — REQUERIMENTO N° 121/2019, do edil JOSÉ APARECIDO DA SILVA "NITO", 
Oficio ao senhor Prefeito e a Secretaria de Trânsito, solicitando que informe a esta Casa de Leis, 
para fins de esclarecimento público, se há previsão de realização de sinalização na Avenida Nova 
Aurora e pintura de faixas em toda sua extensão, no Jardim Nova Independência. 
Ressaltamos que essa é uma reivindicação dos moradores daquela localidade. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

ITEM III — REQUERIMENTO N° 122/2019, da edil ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO, 
Oficio ao senhor Prefeito, convocando senhor Antonio Carlos Bastiani, Secretário Municipal de 
Saúde, para prestar esclarecimentos de atos de sua responsabilidade concernente a: 

O tempo de espera, número de médicos e quantidade de atendimentos na UPA? 
A quantidade mensal de exames laboratoriais distribuídos? 
O número de médicos especialistas e quantidade de atendimentos realizados? 
O agendamento de consultas na UBS, média de tempo na fila de espera? 
O repasse financeiro proveniente do governo do estado? 

Solicito, ainda, que apresente relatórios e documentos que comprovem os 
números apresentados. 

CARLOS ROBERI F 	CHI "LEÃO" 
2°-S etário 

verleaoge .pr.gov.br 

****(Segue Fl. 02) **** 
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***(Continuação da Convocação Ordinária dia 03 de junho de 2019— Fl. 02)**** 

ANEXOS DA PAUTA (INDICAÇÕES: APENAS LIDAS DURANTE O EXPEDIENTE) 

INDICAÇÃO N° 110/2019, do edil GILBERTO MESSIAS DE PINAS, Indica ao senhor 
Prefeito a necessidade de uma lixeira na ATI do Jardim Novo Aliança. 
Por falta de uma lixeira fica muito lixo na frente do posto de saúde causando desconforto aos 
funcionários que tentam manter limpo o local e para os moradores. 

INDICAÇÃO N° 111/2019, do edil CILAS SOUZA MORAIS, Indica ao senhor Prefeito a 
necessidade de se envidar esforços no sentido de viabilizar a criar/implantação do hospital 
brasileiro da mulher, em Sarandi. 

INDICAÇÃO N° 112/2019, do edil APARECIDO ANTONIO "CIDO POLICIA", Indica ao 
senhor Prefeito a disponibilização de um orientador educacional para as escolas municipais e 
CMEIS para acompanhar e orientar alunos e famílias que necessitem do mesmo. 

INDICAÇÃO N° 113/2019, do edil JOSÉ APARECIDO DA SILVA "NITO", Indica ao senhor 
Prefeito e a Secretaria de Trânsito que refaçam os estudos para facilitar a entrada e salda de 
veículos do Residencial Bom Pastor. 
Ressaltando que, os moradores relatam a grande dificuldade de saída do condomínio pela 
Avenida Bom Pastor. 

INDICAÇÃO N° 114/2019, do edil EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO", Indica ao senhor 
Prefeito que determine a revitalização do campo de futebol existente no Jardim Primaverão, 
incluindo a manutenção do gramado e a implantação de sistema de iluminação e alambrados. 

INDICAÇÃO N° 115/2019, do edil EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO" Indica ao senhor 
Prefeito que determine a construção de uma quadra poliesportiva no Conjunto Mauá. 
A presente indicação tem a finalidade atender à reivindicação da comunidade, que não tem um 
espaço de infraestrutura adequada para prática de esportes. 

INDICAÇÃO N° 116/2019, do edil CARLOS ROBERTO FALASCHI "LEÃO", Indica ao 
senhor Prefeito que a faixa de grama em volta do viaduto do centro de Sarandi seja transformada em 
estacionamento de motocicletas e bicicletas, já que não é possível o estacionamento de outros veículos por motivo 
de segurança. 

INDICAÇÃO N° 117/2019, do edil CARLOS ROBERTO FALASCHI "LEÃO", Indica ao 
senhor Prefeito que com os recursos oriundos das infrações de trânsito da SEMUTRANS, seja 
possível a instalação de câmeras 360 graus, com monitoramento pela guarda municipal, 24 
horas, de frente as praças, igrejas e principais avenidas do município, para maior segurança de 
nossa população. 
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***(Continuação da Convocação Ordinária dia 03 de Junho de 2019— Fl. 03)"" 

INDICACÀO N° 118/2019, do edil APARECIDO ANTONIO "CIDO POLICIA" Indica ao 
senhor Prefeito a possibilidade de colocar um estacionamento de um lado na Rua Castro Alves, 
no Jardim Independência 38  Parte, em frente a Escola Municipal Sagrada Família, bem como 
fazer demarcação de embarque e desembarque de alunos. 
Haja vista que, o fluxo de carros e caminhões de carga estacionados, devido ao mercado em 
frente, coloca os alunos em risco. 
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