
Quarta-feira, 8 de Março/2017 7

Câmara deliberou sobre importantes matérias

PROJETO FICHA LIMPA
Em segunda votação e redação final, foi aprovado Projeto de

Lei de autoria do vereador Patrik Peloi (foto) instituindo a Ficha
Limpa Municipal na nomeação de secretários, diretores e cargos
comissionados em âmbito municipal (Prefeitura e Câmara).

A sessão ordinária da
Câmara Municipal da última
quinta-feira, 2, foi das mais
movimentadas com uma
pauta contendo Projetos,
Indicações e Requerimen-
tos.

TRANSPORTE DE UNI-
VERSITÁRIOS: Destaque
para o Projeto de Lei enca-
minhado pelo prefeito Pedro
Coelho que regulamenta o
transporte escolar para
atendimento de estudantes
do ensino superior e técni-
co profissionalizante para
cidades vizinhas.

DIÁRIAS: Foi lido o Pro-

jeto sobre a concessão de
diárias no âmbito da admi-
nistração municipal para o
prefeito, vice, secretários e
demais assessores e servi-
dores municipais.

VAGA PARA TRANS-
PORTE ESCOLAR: De au-
toria do vereador Abraão
Isaque, foi lido Projeto de
Lei que estabelece a criação
de vagas de estacionamen-
to exclusivo para veículos
de transporte escolar e es-
peciais às pessoas com ne-
cessidades especiais, de-
fronte a creches e escolas
para embarque e desembar-
que de alunos.

Indicação de autoria dos Ve-
readores Agilson Flausino
(foto), Abraão Isaque, Walter
Fernandes Martins e Patrik Pe-
loi, solicitam que seja remetido
expediente Prefeito Municipal,
determinando ao setor compe-
tente, em especial ao Depar-
tamento Jurídico da Prefeitu-
ra, a realização de estudos téc-
nicos e objetivos, visando à im-
plantação do IPTU PARTICI-
PATIVO no Município de Goi-
oerê, seguindo exemplos de
outras cidades do nosso esta-
do, como as cidades de Ubi-
ratã e Engenheiro Beltrão. Su-
gerimos ainda, estudos visan-

IPTU Participativo
do à redução na alíquota dos imó-
veis tributados pelo Imposto Ter-
ritorial (terrenos baldios) aos con-
tribuintes que mantiverem: 1. Ter-
reno limpo; 2. Passeio público
transitável; e 3. Terreno murado.

Requerimento e Indicações
Requerimento de autoria

do Vereador Abraão Isa-
que, (foto) seja remetido ex-
pediente ao Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao
setor ou órgão competente,
em especial à Secretaria
Municipal de Esportes, para
prestar informações com-
plementares ao Poder Le-
gislativo, estas relacionadas
à realização da Copa Sul-
Americana Águas Claras: A
quem coube a manutenção
dos alojamentos que foram
uti l izados pelos at letas,
como por exemplo, das du-
chas dos banheiros para os
banhos? Quem pagou ou
vai pagar a despesa de
Abertura (som, iluminação e
telão) e, qual o valor? De
acordo com a resposta que
foi dada ao Requerimento nº
005/2017, devidamente pro-
tocolada na Secretaria des-
ta Colenda Casa Legislati-
va no dia 15/02/2017, todas
as tratativas se deram no
Governo anterior e não foi
apresentado qualquer con-
vênio/termo de parceria ce-
lebrado entre o Município de
Goioerê e a empresa deno-
minada “Dom Bosco Promo-
tin”.

Contudo, a execução do
evento ocorreu na atual ges-
tão, assim sendo, a utiliza-
ção dos espaços públicos
(escolas, ginásios e mini-ce-
asa) por empresa privada
para abrigar os atletas e re-
alização das competições
nos campos não dependeria
de uma autorização expres-
sa do atual prefeito ou uma
norma especifica, conforme
dispõe o Artigo 102 da nos-
sa Constituição Municipal?

Ainda de acordo com res-
posta do Chefe do Executi-
vo, a Associação Atlética
Piá Gente Boa tem uma au-
torização para util izar os
campos, solicitamos cópia
da refer ia autor ização;
quanto aos funcionários que
trabalharam no evento, co-
zinheiras, zeladoras, guar-
das, os mesmos eram vo-
luntariados ou foram contra-
tados? Se foram contrata-
dos, quem pagou pelo tra-
balho dos mesmos? Segun-
do informações, boa parte
dos trabalhadores eram fun-
cionários públicos, temos
uma relação dos nomes, em
relação especifica a estes
funcionários (servidores pú-
bl icos),  repassar a l is ta
completa e quais as funções
que desempenharam, a car-
ga horária, e de que forma
estes funcionários foram pa-
gos?
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Prefeito Municipal, determi-
nando ao setor competente,
a realização de estudos, ob-
jetivando à criação da zela-
doria de limpeza das praças
públicas e dos espaços es-
portivos, visando à manuten-
ção periódica dos referidos
espaços públicos.
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quim Rafael Neto (foto) e Jai-
me Bueno, solicitam a remes-
sa de expediente ao Prefeito
Municipal, solicitando que de-
termine ao setor competente,
que proceda os serviços de
extensão de rede de energia
elétrica, como a provisão de
postes com luminárias nos se-
guintes pontos: Na Rua Acre,
no Distrito de Jaracatiá, onde
houver necessidades; e, entre
a Associação dos Professores
até a entrada da Vila Rural
Nossa Senhora das Candeias.

Indicação de autoria do Ve-
reador Jacy da Silva, solicita
a remessa de expediente ao
Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competen-
te, a execução dos serviços de
recolocação do número resi-
dencial dos imóveis localiza-
dos nas Ruas Uirapuru, no
Conjunto Águas Claras, e, nas
Avenidas Pérola e Cascavel,
para que a numeração exis-
tente seja colocada em ordem
(crescente ou decrescente),
haja vista que os números es-
tão fora de ordem e há núme-
ros repetidos, o que prejudica
os serviços de entrega.

Indicação de autoria do Se-
nhor Vereador Jacy da Silva,
solicita a remessa de expedi-
ente ao Prefeito Municipal,
para que juntamente com o
Secretário Municipal de Saú-
de, estudem a possibilidade
de contratação de fisiotera-
peutas, para que os mesmos
possam prestar atendimento
domiciliar às pessoas acama-
das e aos pacientes que so-
freram AVC e que estão com
a mobilidade reduzidas.

Indicação de autoria dos
Vereadores Joaquim Rafael
Neto e Jaime Vieira Bueno,
seja remetido expediente ao
Prefeito Municipal, para que
juntamente com o. Secretário

Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Recursos Hídri-
cos, elaborem um de Projeto
de Revitalização do Viveiro
Municipal de Goioerê.

Indicação de autoria do Ve-
reador Patrik Peloi, o enca-
minhamento de expediente ao
Prefeito Municipal, determi-
nando ao setor competente, a
realização dos serviços de
abertura de acesso no cantei-
ro central da Avenida Mauro
Mori, mais precisamente de-
fronte ao portão da Guarnição
do Corpo de Bombeiros de
Goioerê, visando maior agili-
dade na saída e guarda dos
veículos desta companhia.

Indicação de autoria do Ve-
reador Agilson Flausino, seja
remetido expediente ao Prefei-
to Municipal, para que junta-
mente com o Secretário Mu-
nicipal de Agricultura e Meio
Ambiente, promovam um pro-
jeto de revitalização do Parque
Ecológico, entre ele: recupe-
ração do calçamento das tri-
lhas de caminhada; Colocação
de cestas de lixos; Cercamen-
to no entorno do parque; Pla-
cas de identificação das árvo-
res; Construção de novos ba-
nheiros; Reforma da casa,
dando-lhe uma finalidade;
como sugestão, que seja cria-
do naquele espaço um ponto
de estudos - um museu eco-
lógico; Revitalização e preser-
vação da mina d’água.

Indicação de autoria do
Vereador José Joaquim So-
ares, solicita ao Prefeito Mu-
nicipal, para que promova
gestões junto à Receita Fe-
deral, objetivando a doação
de um veículo usado para
que o mesmo possa ser uti-
lizado pelo Procon de Goio-
erê, visando atender à de-
manda do trabalho em Defe-
sa do Consumidor.
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César Dutra (foto), seja re-
metido expediente ao Pre-
feito Municipal, para que
promova as suas especiais
gestões junto aos organis-
mos competentes, objeti-
vando angariar recursos
para implantação das Aca-
demias da Primeira e da
Terceira Idade no Município
de Goioerê, nos seguintes
pontos: BAIRRO JARDIM
PRIMAVERA; VILA RURAL
NOSSA SENHORA DAS
CANDEIAS; E JARDIM EU-
ROPA.

Vida Verão será na praça
do Jardim Curitiba

O Festival Vida Verão, agen-
dado para dias 18 e 19 de mar-
ço, este ano será realizado na
praça do Jardim Curitiba. As ins-
crições estão abertas para as
modalidades de futebol de areia,
vôlei de areia e handebol de

areia, além de basquete, tênis
de mesa e futsal. De acordo com
o secretário de Esportes, Valter
Favoretto, a programação ain-
da está sendo montada, e con-
tará com diversas outras apre-
sentações como karatê e capo-

eira.
As inscrições são gratuitas e

devem ser realizadas na Secre-
taria de Esportes, que funciona
anexo ao Parque do Povo, no
horário das 8 às 12, e, das 14
às 17 horas.


