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Em menos de duas horas, 
vereadores aprovam vários projetos

A Sessão foi célere devido a visita do governador ao município

tas pelo próprio autor, 
Ronaldo Quintão. “Pedi 
os dez dias para fazer 
algumas emendas para 
inclusive incluir o nú-
mero de telefone da 
ouvidoria, para onde 
as reclamações deve-
rão ser encaminhadas, 
além de deixar bem 
claro que essa informa-
ção pode estar disponí-
vel em  forma digital, 
sobre o dia”, destacou 
o vereador ao salientar 

que com a aprovação 
do projeto a população 
ganha mais uma ferra-
menta para fiscalizar os 
serviços e servidores. 
“ Meu alvo é a infor-
mação do dia. Aquele 
médico que não cum-
pre seu horário corre-
tamente terá como ser 
contestado. Se ele foi 
contratado por quatro 
horas, que trabalhe as 
quatro. Eu resolvi apre-
sentar esse projeto de 

lei principalmente por 
causa das reclamações 
que ouvi dos munícipes 
sobre os plantões que 
muitas vezes os usuá-
rios não sabem se tem 
ou não o profissional 
disponível para o aten-
dimento, pois essa será 
uma forma de fiscalizar 
inclusive para verificar 
se o profissional está 
cumprindo o horário 
pactuado”, completou o 
vereador.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Assim como acontece 
todas as terças-feiras, foi 
realizada no plenário Da-
niel Lopes da Silva, mais 
uma Sessão Ordinária, 
sendo esta, a 14ª do ano 
de 2017, e em apenas 
uma hora e quarenta 
minutos, os vereadores 
aprovaram vários proje-
tos, sendo em sua grande 
maioria suplementações 
orçamentárias.

Um dos projetos mais 
aguardados do dia era o 
de autoria do vereador, 
Ronaldo Quintão, que 
dispõe sobre a obrigato-
riedade dos hospitais do 
município afixarem em 
local visível à popula-
ção,  quadro informativo 
dos médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfer-
magem, plantonistas 
e do responsável pelo 
plantão, caso necessi-
tem dos serviços dos 
servidores em questão.

Em segunda discus-
são ontem na sessão, 
o projeto acabou por 
receber pedido de vis-

Wilson Verta sugere 
construção de praças

Wilson Verta 
(PSDB) cobrou esta 
semana do Governo 
do Município a cons-
trução de praças pú-
blicas e unidades de 
academia ao ar livre, 
para todas as idades, 
nos bairros Jardim 
Barcelona e Aeropor-
to. Verta justifica o 
pedido afirmando que 
os bairros não pos-
suem lugares específi-
cos de lazer para seus 
moradores.

“Se faz necessária 
a construção destas 
praças para a coloca-
ção dos equipamentos 
da Academia ao Ar 
Livre”, defende o ve-
reador ao lembrar que 
os equipamentos uti-
lizam a força do cor-
po para exercícios de 
musculação e alonga-
mento, se adaptando a 
idade do usuário, ge-
rando benefícios per-
sonalizados, indepen-

dente de idade, peso e 
sexo.

O objetivo da im-
plantação dos espa-
ços, segundo o ve-
reador Wilson Verta, 
é promover maior 
socialização entre os 
moradores dos bair-
ros, além de melho-
rar a condição física, 
a qualidade de vida e 
saúde das comunida-
des.

“É também uma 
oportunidade de in-
clusão social, sem 
contar que as acade-
mias pode prevenir 
deficiências secun-
dárias, melhorar a 
autoconfiança e a au-
toestima daqueles que 
frequentarem estes 
locais”, avalia o ve-
reador Wilson Verta, 
ao afirmar que espera 
uma resposta positi-
va por parte do pre-
feito Fábio Junqueira 
(PMDB).
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