Na 1ª sessão pós-eleição,
Legislativo aprova Banco de
Ideias Inovadoras
Na
primeira Sessão Ordinária
municipais, os vereadores

realizada

após

as

eleições

aprovaram a criação do Banco de Ideias e Práticas Inovadoras
da Câmara
Municipal de Arujá.

O
Projeto de Decreto Legislativo (nº 32/2020) é de autoria do
vereador Julio
Taikan Yokoyama (PROS), o Julio do Kaikan, e prevê um canal de
recebimento de
sugestões de projetos e iniciativas por qualquer munícipe
mediante o
preenchimento de um formulário eletrônico, que será
disponibilizado na página
eletrônica da Câmara.

“As
sugestões pertinentes serão avaliadas quanto a sua
aplicabilidade, eficiência
de produtividade, economia de recursos, e principalmente
visando a melhoria na
qualidade dos serviços prestados à população” explicou o
autor, que acredita
que a medida incentivará a participação popular e a cidadania.

As
sugestões tramitarão como qualquer outro projeto parlamentar,
passando pelas
comissões e setores pertinentes, e levarão o nome de seu
autor.

Os
vereadores Edvaldo de Oliveira Paula (PTB), o Castelo Alemão,
e Edimar do
Rosário (Republicanos), o Pastor Edimar de Jesus, fizeram
elogios ao projeto,
que segundo eles perpetuará a participação, inclusive, de exvereadores.

Ordem do Dia

Ainda
na 160ª Sessão Ordinária foram aprovados os projetos de Lei nº
285/2020 e
287/2020, ambos de autoria do vereador Rogério Gonçalves
Pereira (PSD), o
Rogério da Padaria. As proposituras preveem a criação de
programas como o
Empresa Cidadã e o Cadastro Único Empreendedor Informal,
projetos que visam
amenizar os impactos econômicos da crise causada pelo
coronavírus.

Proposituras

Ainda foram lidas e aprovadas pelo Plenário 9 indicações e 14
requerimentos parlamentares, dentre os quais o de nº

3.314/2020, de autoria do vereador Edval Barbosa Paz, o Profº
Edval, que solicita ao Executivo um estudo para prevenir as
enxurradas na viela que interliga as Alamedas Camélias com a
das Azaleias e a de nº 3.318/2020, de autoria do vereador
Marcelo José de Oliveira (Republicanos), o Dr. Marcelo
Oliveira, que solicita serviço de desassoreamento do lago
localizado no Condomínio 5.
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