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CÂMARA EM DESTAQUE

Melhorias para o
cemitério de Jaracatiá

Preocupado com o estado
de abandono em que o Cemi-
tério de Jaracatiá esteve rele-
gado ao longo dos anos, o ve-
reador Abraão Isaque solicita
ao prefeito municipal a execu-
ção de obras de melhorias na-
quele Campo Santo (foto) que
nos últimos meses vem sen-
do largamente utilizado para

O cemitério de Jaracatiá vem sendo largamente utilizado

O vereador Abraão Isaque
solicita melhorias no

Cemitério do Jaracatiá

sepultamento de pessoas que
falecem em Goioerê, em razão
do preço mais acessível do ter-
reno naquele cemitério em re-
lação ao custo cobrado no Ce-
mitério Municipal de Goioerê.

Dentre as melhorias pro-
postas para serem implemen-
tadas no Cemitério de Jaraca-
tiá constam:

Colocação de um super
poste; Pavimentação de cal-
çadas e recuperação dos tú-
mulos; Construção de dois
banheiros (masculino e femi-
nino); Construção de Cape-
la; e, melhorar o leito carro-
çável da via de acesso que
liga aquele Campo Santo

Indicação de
autoria do Verea-
dor Joaquim Ra-
fael Neto, seja
remetido expedi-
ente ao Prefeito
Municipal, para
que a Assessoria
Jurídica, junta-
mente com a Se-
cretaria Munici-
pal de Saúde,
promovam estu-
dos, objetivando
a elaboração de
Projeto de lei e
posterior envio
ao Poder Legis-
lativo, dispondo
sobre o seguinte:
“Projeto de Lei –
Súmula: Dispõe
sobre a criação
do Programa de
Saúde Bucal do
Idoso, no âmbito
do Sistema Úni-
co de Saúde do
Município de
Goioerê e dá ou-
tras providênci-
as”.

Indicação de
autoria do Vereador Jacy da Sil-
va, seja remetido expediente ao
Prefeito Municipal, determinando
ao setor ou órgão competente, o
fiel cumprimento da Lei Comple-
mentar nº 005/2007, que Institui
o Código de Meio Ambiente do
Município, mais especificamen-
te o Artigo 123, para que tenha
uma árvore plantada no passeio
fronteiriço às edificações resi-
denciais, comerciais ou industri-
ais.

Indica-
ção de au-
toria do
S e n h o r
Vereador
Jacy da
S i l v a ,
seja re-

metido expediente ao Prefeito
Municipal, para que o Município
tome as medidas cabíveis em
relação ao antigo prédio do Hos-
pital São Lucas, haja vista que o
local está servindo para encon-
tro de casais (adolescentes e jo-
vens) à luz do dia, e de outras
práticas, como o uso de entor-
pecentes.

Indicação de autoria do Vere-
ador Jacy da Silva,seja remeti-
do expediente Prefeito Municipal,
para que juntamente com o Se-
cretário Municipal de Saúde,
adotem as medidas cabíveis,
objetivando a aquisição e dispo-
nibilização de aparelhos (glicosí-
metro) para aferição da taxa de
açúcar no sangue em todos as
unidades básicas de saúde do
Município de Goioerê.

Requerimento de autoria do
Vereador AgilsonFlausino, seja
remetido expediente ao Prefeito
Municipal, para que determine ao
setor ou órgão competente, para
prestar as seguintes informações
ao Poder Legislativo: Qual o va-
lor lançado do IPTU, por bairros,
nos últimos 05 (cinco) anos, ano
a ano? E, qual o valor que foi ar-
recadado com a cobrança do

IPTU, por bairros, no período em
questão?

I n d i c a -
ção de au-
toria dos
Vereadores
Guilherme
C é s a r
Dutra(foto),

Joaquim Rafael NetoeJacy da
Silva,seja encaminhado expedi-
ente ao Prefeito Municipal, soli-
citando as suas especiais ges-
tões junto a Assessoria Jurídica
da Prefeitura, objetivando a ela-
boração de um Projeto de Lei, cri-
ando o FUNDO ROTATIVO MU-
NICIPAL, através do repasse
mensal de recursos financeiros
aos Centros de Educação Infan-
til e Estabelecimentos de Ensino
da Rede Municipal, tomando
como referência a Lei implanta-
da no Município de Apucarana e
outras cidades do Paraná, segue
apenso modelo de projeto.

Indicação de autoria do Vere-
ador Patrik Peloi,seja remetido
expediente ao Prefeito Municipal,
determinando ao setor ou órgão
competente, em especial ao De-
partamento Jurídico, a realização
de estudos visando à elaboração
de um Projeto de Lei dispondo
sobre a isenção ou cobrança de
alíquota diferenciada do paga-
mento do IPTU e de TAXA para
concurso público municipal à
pessoa portadora de necessida-
des especiais e ao doente crôni-
co.

Indicação de autoria do Vere-
ador Patrik Peloi,seja enviado
expediente ao Prefeito Municipal,
para que Vossa Excelência faça
gestões junto ao Serviço Social
da Indústria (Paraná) SESI/PR,
objetivando beneficiar o Municí-
pio de Goioerê com a realização
da Ação Global, programa reali-
zado pelo SESI em parceria com
a Rede Globo, ofertando servi-
ços relevantes e gratuitos à po-
pulação.

Indicação de autoria do Vere-
ador Abraão Isaque Miranda
Cavalcante,seja remetido expe-
diente ao Prefeito Municipal, so-
licitando as suas essenciais ges-
tões, objetivando a realização
dos seguintes serviços no Cemi-
tério do Distrito de Jaracatiá:
Colocação de um Super Poste;
Pavimentação de calçadas e re-
cuperação dos túmulos; Constru-
ção de 02 (dois) banheiros –
masculino e feminino; Constru-
ção de uma Capela; e, melhorar
o leito carroçável da via que
acessa diretamente o referido
Campo Santo.

Indicação de autoria dos ve-
readoresJoaquim Rafael Neto e
Jaime Vieira Bueno, seja reme-
tido expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, objetivando a realização
de estudos técnicos, visando o
retorno dos vigilantes nas Unida-
des Básicas de Saúde do Muni-
cípio de Goioerê. Consoante ao
pedido em tela, sugerimos ainda
que os vigilantes, no período em
que perdurar as filas nas unida-
des básicas de saúde, que en-
quanto não acabar tal situação,
eles tenham autonomia para
abrirem as referidas unidades
para que aqueles que estiverem
aguardando atendimento, pos-
sam utilizar os banheiros e se
abrigarem das intempéries.

Indicação
de autoria do
V e r e a d o r
A g i l s o n
F l a u s i n o
seja remetido
expediente
ao Prefeito
Municipal, para que adote as me-
didas cabíveis, adequando os
passeios da nossa cidade para
fins de acessibilidade, em espe-
cial na área central, citamos
como exemplo, as faixas eleva-
das que foram construídas na
Avenida Mauro Mori, na esquina
com a Avenida Moisés Lupion,
ocorre que tais faixas dão pas-

sagem para os
pedestres e tem
acesso para os
cadeirantes, po-
rém, o acesso
para os cadeiran-
tes acaba no can-
teiro central que
divide o fluxo da
avenida, pois o
mesmo é grama-
do e não tem
como o cadeiran-
te transitar.

Indicação de
autoria do Verea-
dor Abraão Isa-
que, seja remeti-
do expediente ao
Prefeito Munici-
pal, objetivando
suas essenciais
gestões junto aos
organismos com-
petentes, viabili-
zando a execu-
ção dos serviços
de construção de
um banheiro,
com acessibilida-
de, na Praça
Papa Paulo VI, lo-
calizada entre as

Avenidas Mauro Mori e José Ge-
raldo de Souza.

Indica-
ção de au-
toria do
Vereador
José Joa-
quim So-
ares, seja
remet ido
expedien-
te ao Pre-
feito Municipal, para que a sua
assessoria jurídica, juntamente
com a Secretaria Municipal de
Educação, promovam estudos
técnicos, objetivando a alteração
da Lei Complementar nº 20/
2015, que trata dos profissionais
do Magistério Público Municipal,
mais especificamente a nomen-
clatura do cargo de Educador
Infantil para Professor de Educa-
ção Infantil, ensejando-lhes os
benefícios e direitos da catego-
ria.

Indicação de autoria do Vere-
ador Guilherme César Dutra,
seja remetido expediente ao Pre-
feito Municipal, determinando ao
setor competente, a realização
dos seguinte serviços: Recape-
amento asfáltico na Rua Rio Ne-
gro, no bairro Santa Casa, onde
houver necessidades; Colocação
de meio-fio e recapeamento na
Rua das Orquídeas, no bairro
Jardim Tropical.

Indicação de autoria do Vere-
ador Guilherme César
Dutra,seja remetido expediente
ao Prefeito Municipal, determi-
nando ao setor competente, a
inclusão no cronograma de obras
prioritárias do município, a exe-
cução dos serviços de Reforma
da Escola Municipal Jardim Pri-
mavera, bem como também a
revitalização do passeio no en-
torno da referida instituição de
ensino. Sugerimos a construção
de novos banheiros e, que os
banheiros atuais, sejam reforma-
dos e transformados em salas de
aula.

Com objetivo de buscar o
equilíbrio entre espírito, mente
e o físico, a Igreja Adventista
do 7º Dia de Goioerê lança nes-
te domingo, 19, o programa
“Adoração na Medida Certa”
que acontecerá durante 40
dias, com início às 6:00 horas
no Parque do Povo.

O pastor Adriano Cecilio,
ressalta que o programa tem
como proposta fazer com que
pessoas que não praticam ati-
vidade física, tomem gosto e

Igreja Adventista lança
Programa de 40 Dias

continuem a fazer a caminha-
da, uma corrida ou até mesmo
outra atividade, explicando que
o programa “Adoração na Me-
dida Certa” vai iniciar com uma
breve meditação e na sequen-
cia uma caminhada, corrida e
alongamento.

Um programa que tem
como objetivo atingir toda po-
pulação interessada em rea-
lizar uma atividade física com
o acompanhamento de profis-
sional físico.

A Igreja Adventista realizará durante 40 dias o programa
Adoração na Medida Certa no Parque no Povo

Neste final de semana o pas-
tor Edy Machado está receben-
do pastores e presbíteros
de 14 IPIs localizadas na
região Oeste, da qual Goi-
oerê faz parte.

Segundo o pastor Edy
trata-se de uma importan-
te reunião, que há anos a
IPI de Goioerê não sedia-
va e que estará receben-
do neste final de semana
mais de 25 lideres, entre
pastores e presbíteros.

A assembleia delibera-
rá de assuntos  internos
administrativos e eclesiás-
ticos e será presidida pelo

IPI de Goioerê está
sediando assembleia

reverendo David Rogério Gomes
de Souza, de Umuarama.

O Pastor Edy Machado destaca
a importância de Goioerê

sediar a assembleia


