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Requerimento de autoria do

Vereador Agilson Flausino, seja
remetido expediente ao Prefeito
Municipal, para que determine ao
setor ou órgão competente, em
especial à Secretaria de Espor-
tes, para prestar as seguintes in-
formações ao Poder Legislativo:
Nos últimos 08 (oito) anos quais
foram as despesas efetuadas
com a aquisição de materiais
esportivos? Quais foram os
eventos esportivos realizados no
período em questão em nossa
cidade? E, se no período inda-
gado o Município participou de
competições, quais foram e em
quais modalidades?

Requeri-
mento de au-
toria do Ve-
reador Jai-

me Bueno,
seja remeti-
do expedien-
te ao Prefei-

to Municipal, para que determi-
ne ao setor ou órgão competen-
te, para prestar as seguintes in-
formações ao Poder Legislativo:
Como que está o processo dos
06 (seis) Barracões Industriais
que foram inaugurados no final
da legislatura passada? Se a pre-
feitura irá realizar licitação ou ou-
tro tipo de processo para conces-
são de uso dos referidos barra-
cões? Se sim, se há alguma pre-
visão? Se já existem empresas
interessadas na utilização da-
queles barracões? Se sim, quais
são? De onde são? E, quais os
seus respectivos ramos?

Requerimento de autoria do
Vereador Abraão Isaque e Agil-

son Flausino, seja remetido ex-
pediente ao Prefeito Municipal,
para que determine ao setor ou
órgão competente, em especial
ao Departamento Pessoal, para
prestar as seguintes informações
ao Poder Legislativo: Relação de
todos os servidores comissiona-
dos nomeados na atual legisla-
tura, com seus respectivos ven-
cimentos, funções e lotação.

Indicação de autoria do Vere-
ador Agilson Flausino, seja re-
metido expediente ao Prefeito
Municipal, para que determine ao
setor competente, em caráter de
urgência, a execução dos servi-
ços de limpeza e manutenção
periódica dos bueiros e bocas de
lobo do Município de Goioerê,
para desobstrução da rede, bem

CÂMARA EM DESTAQUE

Projeto para criação de
assistência jurídica gratuita

De autoria do vereador Patrik Peloi importante Indicação estará tramitando na sessão ordi-
nária da Câmara Municipal da próxima segunda-feira, 13. Através de Indicação o vereador e
presidente da Câmara, Patrik Peloi solicita ao prefeito Pedro Coelho para que determine ao
Departamento Jurídico da Prefeitura estudos visando a elaboração de projeto instituindo em
âmbito municipal e criação da assistência jurídica gratuita no município para atender os muní-
cipes de baixa renda, cujas famílias estejam cadastradas em programas sociais do município.

Ao destacar a importância do Projeto o vereador salienta que alguns municípios da região
- entre eles, Boa Esperança - mantém hà anos a assistência jurídica gratuita no município, o
que, segundo ele poderá funcionar com sucesso em Goioerê.

como também, provi-
denciar a colocação de
tampas e grades de
proteção de dezenas de
bueiros da nossa cida-
de, como por exemplo,
os bueiros das seguin-
tes vias: Rua Professo-
ra Sonia A. Carbonieri;
Rua Professora Maria
Barbosa; Avenida Rei-
tor Zeferino Vaz; Rua
Peabiru; Rua dos Jas-
mins; Rua das Orquíde-
as; Rua Paulo Kato;
Rua João de Oliveira
Dias com a Paulo Kato;
Rua do Café com a Rua
do Centenário; Rua 7
de Setembro com a
Rua do Contorno Norte; Rua do
Contorno Norte com a Rua Bra-
sil; Rua do Contorno Norte; Rua
do Contorno Leste; Rua das Es-
patódeas; Avenida Tiradentes
com a Rua Cuiabá; Rua Volun-
tários da Pátria com a Rua Érico
Veríssimo, todas situações veri-
ficadas “in loco”.

Indicação de autoria do Vere-
ador Agilson Flausino, seja en-
caminhado expediente ao Prefei-
to Municipal, para que determi-
ne ao setor ou órgão competen-
te, a realização de estudos téc-
nicos, objetivando a estruturação
de trânsito no entroncamento das
Avenidas Mauro Mori /Tiradentes
e Rua José Geraldo de Souza,
visando mais segurança no trân-
sito naquele setor.

Indicação de autoria do Vere-
ador Joa-

quim Ra-

f a e l

Neto, so-
licita junto
aos orga-
n i s m o s
c o m p e -

tentes, objetivando a execução
dos serviços de extensão de rede
de iluminação pública, promo-
vendo a colocação de postes
com luminárias e/ou suporte com
luminárias nos postes existentes
nas seguintes vias: Rua Nossa
Senhora das Graças, no trecho
compreendido entre a Av. Depu-
tado FuadNacli até a Rua Pre-
feito Alcyr Araújo; Rua Mauro
Mori e Rua Minas Gerais com a
Rua Brasil, extensão de rede de
iluminação pública.

Indicação de autoria do Vere-
ador Abraão Isaque, seja enca-

minhado expediente ao Prefeito
Municipal, objetivando adequar
todos os prédios públicos às nor-
mas de acessibilidade em edifi-
cações da ABNT – Norma Brasi-
leira NBR 9050/2015 e, que as
futuras obras da administração
pública já saiam do setor de pla-
nejamento com o projeto contem-
plando à acessibilidade exigida
pela Associação Brasileira de
Norma Técnica – ABNT.

Indicação de autoria dos Ve-
readores Patrik Peloi e Abraão
Isaque, seja remetido expedien-
te ao Prefeito Municipal, para que
determine à Assessoria Jurídica
da Prefeitura, a realização de
estudos técnicos, dentro das nor-
mas legais, em especial a Lei
Complementar nº 004/2007, que
trata sobre o Código de Postu-
ras do Município, mais especifi-
camente na Seção II, que reza
sobre o “Trânsito Público”, para

que seja determinado um ho-

rário de carga e descarga em

nossa cidade, visando a boa

fluidez do nosso trânsito.

Indicação de autoria do Vere-
ador Joaquim Rafael Neto, seja
remetido expediente ao Prefeito
Municipal, solicitando a inclusão
no cronograma de obras do Mu-
nicípio, quando dá liberação dos
recursos para pavimentação as-
fáltica, que os serviços sejam ini-
ciados pelas seguintes vias: Rua
Presidente Castelo Branco – en-
tre as vias Duque de Caxias e Av.
Marinho Tavares; Rua João de
Oliveira Dias – entre as Ruas Du-
que de Caxias e Av. Marinho Ta-
vares; Av. Francisco Scarpari –
entre as Ruas Paranaguá e Pé-
rola; Rua José Marques – entre
as Ruas Paranaguá e Pérola; e
Rua Ponta Grossa – entre as
Ruas Pedro Parigot de Souza e
Antônio Moulin.

Indicação de autoria do Vere-
ador Guilherme César Dutra,
seja remetido ao Prefeito Muni-
cipal, para que determine à Se-
cretaria de Saúde a realização de
estudos técnicos, visando à cri-
ação de uma Farmácia Básica no
Posto de Atendimento do Pronto
Socorro, destinada a prestar
atendimento 24 (vinte e quatro)
horas para os usuários do Siste-
ma de Saúde.

Indicação de autoria do Vere-
ador Patrik Peloi, seja remetido
expediente ao Prefeito Municipal,
determinando ao setor compe-
tente, em especial ao Departa-
mento Jurídico, objetivando a
realização de estudos visando à
elaboração do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DISPONDO

SOBRE A CRIAÇÃO DE ASSI-
TÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ.
Segue modelo do projeto para
nortear a feitura do mesmo em
nossa cidade.

Indicação
de autoria do
Vereador Pa-

trik Peloi,
seja remeti-
do expedien-
te ao Prefeito
M u n i c i p a l ,
objetivando as suas essenciais
gestões junto aos organismos

competentes, vi-
sando à contem-
plação do Municí-
pio de Goioerê
com o Programa
“Meu Campinho”,
do Governo Esta-
dual.

Indicação de
autoria do Verea-
dor Guilherme

César Dutra, seja
remetido expedi-
ente ao Prefeito
Municipal, objeti-
vando a realização
de estudos, visan-
do à instalação de
redutores de velo-

cidades (tipo quebra-mo-
las e/ou faixa elevada de pedes-
tres) nas seguintes vias: Rua
Campo Mourão, no trecho com-
preendido entre as Avenidas 19
de Agosto e Mauro Mori, no bair-
ro Jardim Lindóia; nas Ruas Pau-
lo Kato e Tsutomu Tanaka, no
bairro Jardim Primavera; e na
Rua Paraguaçu, no bairro Jardim
Curitiba.

Indicação de autoria do Vere-
ador Guilherme César Dutra,
solicita, após ouvido o Soberano
Plenário, a remessa de expedi-
ente ao Prefeito Municipal, para
que juntamente com o Secretá-

rio Municipal de Saúde, promo-
vam a volta do “Projeto Agita Goi-
oerê”, visando melhorar a quali-
dade de vida da nossa popula-
ção.

I n d i c a -
ção de auto-
ria do Vere-
a d o r
Abraão Isa-

que, seja
encaminha-
do expediente ao Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao se-
tor ou órgão competente, a reali-
zação de estudos técnicos, ob-
jetivando a estruturação de trân-
sito na Rua Norte do Paraná, no
trecho compreendido entre as
Vias Avenida Curitiba, Rua Andi-
rá, Rua Dr. Saul Gurgel do Ama-
ral Valente e Rua Tupis, visando
mais segurança no trânsito na-
quele setor, uma vez que nos
dias em que há Feira Livre na-
quela localidade, o trânsito fica
bastante movimentado e compli-
cado.


