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CÂMARA EM DESTAQUE

Projeto de Lei, Requerimentos
e Indicações vão marcar a

primeira sessão da Câmara
São inúmeras as matérias constantes da ordem do dia da primeira ses-

são ordinária da Câmara Municipal de Goioerê marcada para segunda-fei-
ra, 6. Dentre as matérias, destaque para o Projeto de Lei de autoria do
vereador e presidente da Câmara, Patrik Peloi que institui a “Lei da Ficha”
que impede a nomeação de agentes públicos, secretários e ocupantes de
cargos comissionados da administração direta e indireta que estejam envol-
vidos em questões de improbidade administrativa.

Requerimentos e Indicações importantes estarão sendo deliberados na
sessão ordinária da segunda-feira da Câmara de Goioerê. São eles:

Requerimento de autoria do Vere-
ador Patrik Peloi, seja remetido expe-
diente ao Prefeito Municipal, determi-
nando ao setor competente, para que
preste as seguintes informações ao Po-
der Legislativo: Gostaríamos de saber
qual a ação imediata adotada pelo Pre-
feito e pelo Secretário de Saúde em re-
lação à falta de médicos? Se todas as
unidades básicas de saúde do municí-
pio terão médicos em período integral
(8 horas)? Se novos médicos já estão
sendo contratados? Se sim, quais as es-
pecialidades?

Requerimento de autoria do Vere-
ador José Joaquim Soares, seja reme-
tido expediente Prefeito Municipal, de-
terminando ao setor competente, que in-
forme o seguinte: Em relação à pavimen-
tação asfáltica executada nas Ruas do
bairro Jardim Curitiba, em especial no
perímetro entre as Ruas do Café, Con-
torno Norte, Contorno Leste e Paragua-
çu, informar se o contrato com a empre-
sa que executou a referida pavimenta-
ção ainda está vigente? Se sim, qual o
prazo de validade da pavimentação?
Sugerimos, caso haja a possibilidade,
que a empresa responsável por tais ser-
viços seja notificada, e, que as manu-
tenções necessárias sejam executadas
nos leitos carroçáveis das vias localiza-
das no perímetro acima.

Requerimento de autoria do Vere-
ador José Joaquim Soares, seja reme-
tido expediente ao Diretor-Presidente da
Fundação de Apoio ao Desenvolvimen-
to Cientifico e Tecnológico do Vale do
Piquiri (FADCT), para que informe o se-
guinte a esta Colenda Casa Legislativa:
Quais os valores repassados pela Pre-
feitura Municipal de Goioerê nos últimos
08 oito anos à FADCT? Envio de cópia
dos balancetes financeiros dos últimos
quatro anos; e, quais os projetos que fo-
ram e que estão sendo desenvolvidos?

Requerimento
nº 004/2017 de
autoria do Verea-
dor Guilherme
César Dutra
(foto), seja reme-
tido expediente ao
Prefeito Municipal,

para que determine ao setor ou órgão
competente para prestar a seguinte in-
formação: Como que está o processo
licitatório para pavimentação asfáltica
das ruas Tupinambás, João de Oliveira
Dias, Augusto Pastorelo e Araçatuba,
todas no Jardim Primavera.

Requerimento de autoria do Vere-
ador Abraão Isaque, seja remetido ex-
pediente ao Prefeito Municipal, para que
determine ao setor ou órgão competen-
te, em especial à Secretaria Municipal
de Esportes, para prestar as seguintes
informações ao Poder Legislativo:

-Em relação à realização da Copa
Sul-Americana Águas Claras, qual o
nome da empresa organizadora do
evento?

-Qual foi a participação da Prefeitura
Municipal de Goioerê– contrapartida, na
realização do supracitado evento, se
houve gastos ou a realização de servi-
ços, nos demonstrar de forma detalha-
da?

-A abertura dos jogos, despesa com
alimentação, manutenção dos alojamen-
tos e campos, foram licitados ou a em-
presa arcou ou vai arcar com tais des-
pesas?

-Qual o valor cobrado por inscrição?
Qual o valor arrecadado com as inscri-
ções? Como será subdivido o lucro com
as inscrições?

Requerimento de autoria do Vere-
ador Agilson Flausino da Silva, requer,
após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao setor ou
órgão competente, para prestar as se-
guintes informações ao Poder Legislati-
vo:

Nos últimos oito anos quais os valo-
res que foram repassados às entidades
não governamentais de nossa cidade,
através de convênio/subvenção? E,
quais as entidades que foram benefici-
adas no período questionado?

Indicação de autoria do Vereador
Joaquim Rafael Neto, seja remetido ex-
pediente ao Prefeito Municipal, e ao Se-
cretário Municipal de Saúde, solicitan-
do a realização de estudos, objetivando
a criação de “VALEALIMENTAÇÃO”, a
ser distribuído aos usuários do Sistema
Único de Saúde que se deslocam a
Campo Mourão e Cascavel, nos ônibus

e ambulânci-
as da Prefei-
tura, para rea-
lização de
exames e
c o n s u l t a s ,
haja vista que
é direito ga-
rantido pela
portaria nº
055/99 do mi-
nistério da
saúde que tra-
ta sobre a ro-
tina do trata-
mento fora de
domicilio no
sistema único
de saúde.

Indicação
de autoria do
Vereador Joaquim Rafael Neto, seja
remetido expediente ao Prefeito Muni-
cipal, objetivando adotar as medidas ca-
bíveis e legais, no sentido de implemen-
tar um Programa a denominar-se Hor-
tas Comunitárias, objetivando benefici-
ar especialmente os moradores dos
Bairros periféricos da Cidade, e bem as-
sim, conservar lotes de terrenos sem
edificações residenciais, sem matagais,
lixos, detritos, e, resgatar as hortas exis-
tentes nas escolas do Município, haja
vista que há recursos dentro do orça-
mento para implantação e manutenção
de hortas comunitárias para atender
escolas e as comunidades.

Indicação de autoria do Vereador
Jacy da Silva, seja remetido expedien-
te Prefeito Municipal, determinando ao
setor ou departamento competente, que
execute um projeto de melhoramento da
iluminação pública na área central da ci-
dade, em especial na Avenida Daniel
Portela, promovendo o rebaixamento da
iluminação pública, utilizando preferen-
cialmente lâmpadas de led, a via é con-
siderada o coração comercial da cida-
de.

Indicação de autoria do Senhor Ve-
reador Joaquim Rafael Neto, seja re-
metido expediente ao Prefeito Munici-
pal, para que promova as suas essenci-
ais gestões junto aos organismos com-
petentes, em especial junto ao Depar-
tamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/PR) e Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Ur-
bano (SEDU), oficiando os gestores das
pastas citadas para que seja efetivada
à liberação das vigas para construção
da ponte sobre o rio Água Branca, no
bairro dos Gonçalves, ligação ao Distri-
to de Paraná D’Oeste.

Indicação de autoria do Vereador
Patrik Peloi Flávio, seja remetido ex-
pediente ao Prefeito Municipal, com có-
pia à Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, objetivando firmar uma par-
ceria entre a Prefeitura Municipal de
Goioerê, a Ação Social do Paraná (ASP
e o Ministério de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome - MDS / Secre-
taria Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional, no sentido de instalar e im-
plantar um Restaurante Popular em
Goioerê, seguindo como modelo o Res-
taurante Popular implantado no Municí-
pio de Ubiratã/PR e de outras cidades
do nosso Estado.

Indicação de autoria do Vereador
José Joaquim Soares, seja remetido
expediente ao Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, a
realização dos serviços de demarcação
de vagas de estacionamento preferen-
ciais (idosos e deficientes físicos) em
frente as agências bancárias, em espe-
cial defronte aos bancos Caixa Econô-
mica Federal e Itaú.

Indicação nº 008/2017 de autoria
do Vereador José Joaquim Soares,
solicita, após ouvido o Soberano Plená-
rio, seja enviado expediente ao Prefeito
Municipal, para que determine ao setor
competente, a execução dos serviços de
sinalização de trânsito mais efetiva nas
ruas do Jardim Curitiba, quer seja hori-
zontal ou vertical, onde houver necessi-
dades.

 Indicação de autoria do Vereador
José Joaquim Soares, seja encami-
nhado expediente ao Prefeito Municipal,
determinando ao setor competente, em
especial ao departamento de Planeja-
mento e de Fiscalização da Prefeitura,
a proceder à vistoria dos passeios na
Av. Carlos Scarpari, mais precisamente
no trecho compreendido entre Avenida
Tirantes até o Trevo na PR-180; e, na

Avenida Reitor Zeferino Vaz, do acesso
ao Parque Ecológico até a Rua Profes-
sora Sinclair Sambati, para que haja o
cumprimento da Lei Complementar nº
004/2007, mais especificamente no que
reza o Artigo 65 da supracitada Lei, haja
vista que no trecho especificado os pe-
destres transitam pela pista de rolamen-
to das vias, juntamente com os veículos
automotores, colocando as suas vidas
em risco, pois a iminência de acidentes
é grande.

Indicação de
autoria do Verea-
dor Jacy da Silva
(foto), solicita re-
messa de expedien-
te ao Prefeito Muni-
cipal, objetivando

suas essenciais gestões junto aos or-
ganismos competentes, viabilizando a
execução dos serviços de reforma e re-
adequação da Praça da Paróquia Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro, loca-
lizada no bairro Vila Guaíra, mais preci-
samente entre as Avenidas Tiradentes
e Peabiru.

Indicação de autoria do Vereador
Patrik Peloi, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito Municipal, determi-
nando ao setor competente, em caráter
de urgência, de forma paliativa, até que
saia a pavimentação asfáltica, a reali-
zação dos serviços de patrolamento,
cascalhamento e compactação do solo,
no leito carroçável da Rua Augusto Pas-
torelo, no trecho compreendido entre as
vias Tsutomu Tanaka e Tupinambás, no
bairro jardim Primavera.

Indicação de autoria dos Vereado-
res Jacy da Silva e Abraão Isaque,
seja enviado expediente Prefeito Muni-
cipal, objetivando a realização de estu-
dos, visando à instalação de redutores
de velocidades ou faixa elevada de pe-
destres, nos seguintes pontos: Na Rua
Carlos Gomes, nos cruzamentos com a
Avenida Moisés Lupion, Rua Campo
Mourão e Rua Duque de Caxias; e na
Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto,
nas proximidades do cruzamento com
a Rua Duque de Caxias.

Indicação de autoria do Vereador
Walter Fernandes Martins, seja reme-
tido expediente à Ilma. Sra. Vera Lúcia
Félix, Gerente do Banco Bradesco S/A
do Município de Goioerê, para que haja
o cumprimento da Lei Estadual nº
17.229/2012, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de instalarem armários de
guarda-volumes nos estabelecimentos
bancários.

Indicação de autoria do Vereador
Jacy da Silva, solicita a remessa de ex-

pediente ao
Prefeito Mu-
nicipal, solici-
tando a reali-
zação de es-
tudos técni-
cos e junto à
Secretaria de
Saúde, vi-
sando mudar
o sistema de
distribuição
de guias de
sessões de
fisioterapia,
para que haja
um controle
maior das
sessões exe-
cutadas de
fato, pois al-

guns pacientes pegam um número “x”
de sessões, realizam algumas das ses-
sões, sentem melhora e não voltam ao
fisioterapeuta e, o SUS acaba pagando
por todas as sessões, pedimos também
o aumento do número de cotas de ses-
sões de fisioterapia distribuídas pelo
SUS por usuário/mês, que fazem fisio-
terapia de forma continuada, e que pos-
sam realizar tais sessões com o mes-
mo profissional que deram início ao tra-
tamento.

 Indicação de autoria do Vereador
Guilherme César Dutra, que seja re-
metido expediente ao Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor com-
petente a execução dos serviços: Pavi-
mentação asfáltica com rede de galeri-
as pluviais nas Travessas Joinville e Ta-
marana, e na Rua Neide Silva Caval-
cante, nas Avenidas Cascavel e Pérola
e, na Rua Campo Mourão, onde houver
necessidades.

Indicação de autoria do Vereador
Guilherme César Dutra, seja remetido
expediente ao Prefeito Municipal, deter-
minando ao setor competente, a reali-
zação dos serviços de recapeamento
asfáltico nas primeiras quadras das
Ruas Augusto Pastorelo, Neide Silva Ca-
valcante e Araçatuba, bem como tam-
bém, promover os serviços de operação
tapa-buracos nas demais vias do bairro
Jardim Primavera, onde houver neces-
sidades.

Indicação de autoria do Vereador
Guilherme César Dutra, seja encami-
nhado expediente ao Prefeito Municipal,
objetivando a adoção das medidas ca-
bíveis, visando promover o cascalha-
mento do carreador da Chácara do Se-
nhor Luiz Horta, nas proximidades do
Cuiabano, no bairro Vila Nossa Senho-
ra das Candeias – na “Estrada do Moto-
cross”.

Indicação de autoria do Vereador
Guilherme César Dutra, seja encami-
nhado expediente Prefeito Municipal,
objetivando a realização de estudos Ju-
rídicos visando a desapropriação de par-
te do terreno compreendido entre a Rua
Tupinambás e Rua Neide Silva Caval-
cante, para que haja o arruamento en-
tre as vias; e a viabilidade da execução
dos serviços de pavimentação asfáltica
das Ruas José de Alencar e Rua Carlos
Drumond de Andrade, e também a co-
locação de tampas de boca de lobo na
Avenida Brasília, no bairro Jardim Coli-
na Verde.

Indicação de autoria do Vereador
Guilherme César Dutra, seja encami-
nhado expediente ao Prefeito Municipal,
determinando ao setor ou órgão com-

petente, a execução dos serviços de lim-
peza dos terrenos localizados na Rua
Guatemala, ou que os proprietários dos
imóveis sejam notificados, cumprindo o
que determina o Artigo 113, da Lei Com-
plementar nº 004/2007 (Código de Pos-
turas), bem como também, em caráter
de urgência, promover o esvaziamento
das fossas sépticas que já estão chei-
as, também localizadas na Rua Guate-
mala, no bairro Jardim América I.

Indicação de autoria do Vereador
Abraão Isaque, seja enviado expedien-
te ao Prefeito Municipal, objetivando a
realização de estudos técnicos, visan-
do à elaboração de Projeto de Lei e pos-
terior envio ao Poder Legislativo, dispon-
do sobre: “Institui o uso de uniforme es-
colar e dispõe sobre o fornecimento gra-
tuito do mesmo aos alunos matriculados
nas escolas da rede municipal de ensi-
no de Goioerê”, segue em tela modelo
para nortear a feitura do mesmo em
nosso Município.

Indicação de autoria do Vereador
Agilson Flausino da Silva, encaminha
a remessa de expediente Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao setor
competente, a execução dos serviços de
limpeza e manutenção periódica dos
bueiros e bocas de lobo da nossa cida-
de, providenciando a colocação de tam-
pas, grade de proteção e a limpeza ne-
cessária para o devido escoamento das
águas pluviais, dando prioridade ao bair-
ro Jardim Colina Verde, uma vez que a
pavimentação asfáltica em parte daque-
le setor, foi executada recentemente e,
caso haja galerias entupidas, as mes-
mas poderão danificar o leito carroçá-
vel daquelas vias.

I nd icação
de autoria do
Vereador Agil-
son Flausino
da Silva (foto),
seja encami-
nhado expedi-
ente ao Prefeito
Municipal, soli-
citando em caráter de urgência, a viabi-
lização da instalação de faixas elevadas
de pedestres na Avenida Bento Munhoz
da Rocha Neto, mais precisamente nos
cruzamentos com a Rua Pedro Parigot
de Souza e Avenida Paraná (acesso ao
Hospital Santa Casa), ou que outros me-
canismos de segurança sejam adotados
no perímetro em questão.

Indicação de autoria do Vereador
Agilson Flausino da Silva, seja reme-
tido expediente ao Prefeito Municipal,
determinando ao departamento de Pla-
nejamento da Prefeitura, o cadastra-
mento no SICONV – Sistema de Ges-
tão de Convênios a implementação de
medidas técnicas, administrativas e ju-
rídicas necessárias à efetivação da re-
gularização fundiária de assentamentos
irregulares urbanos no Município de Goi-
oerê, em especial lotes do distrito de Ja-
racatiá e dos bairros Vila Nossa Senho-
ra das Candeias e Jardim Galiléia.

Indicação de autoria do Vereador
Agilson Flausino, seja remetido ex-
pediente ao Prefeito Municipal, deter-
minando ao setor competente as pro-
vidências cabíveis, em caráter de ur-
gência, visando à recuperação do pas-
seio e parte do leito carroçável da Ave-
nida Moisés Lupion, mais precisamen-
te nas proximidades da Agropecuária
Bicho Bom, pedimos o fiel cumprimen-
to do que determina a Lei Municipal
nº 2237/2013.


