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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 37ª REUNIÃO ANUAL
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019.

PRESIDENTE: Sr. JOSÉ JOAQUIM SOARES.
1º SECRETÁRIO: Sr. PATRIK PELOI FLÁVIO.
VEREADORES PRESENTES: Abraão Isaque Miranda
Cavalcante, Agilson Flausino da Silva, Guilherme César
Dutra, Jacy da Silva, Jaime Vieira Bueno, Joaquim Rafael
Neto, José Joaquim Soares, Patrik Peloi Flávio e Walter
Fernandes Martins (Ausente).

Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, no prédio em
que funciona a Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, na
Avenida Amazonas n° 270, realizou-se a 25ª Sessão Ordinária da 37ª
Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às 20h07min e encerrados
às 21h21min, presidido pelo Senhor Vereador José Joaquim Soares,
e secretariado pelo Senhor Vereador Patrik Peloi Flávio. Procedida à
chamada e constatada a existência de “quórum” legal, Senhor
Presidente. – Havendo número legal, Sob a proteção de Deus, declaro
abertos os trabalhos da 25ª (vigésima quinta) Sessão Ordinária da 37ª
(trigésima sétima) Reunião Anual realizada em 05 de agosto de 2019.
Convido os Senhores Vereadores e público presente a nos colocarmos
em pé, para ouvirmos a leitura de um texto bíblico, que será proferido
pelo vereador JACY DA SILVA. Neste momento coloco em discussão
a Ata da Sessão anterior, para que possa sofrer Emendas ou
Retificações – Não havendo discussão, a mesma está aprovada.
solicito ao Senhor Secretário a leitura das matérias constantes do
Expediente. Para o expediente constam as seguintes matérias:
MENSAGEM Nº 044/2019 – Recebida do Chefe do Poder Executivo,
apensando PROJETO DE LEI Nº 046/15/2019 – Súmula: DISPÕE
SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO
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ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MENSAGEM Nº 045/2019 – Recebida do Chefe do Poder Executivo,
apensando PROJETO DE LEI Nº 047/15/2019 – Súmula: DISPÕE
SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO
ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REQUERIMENTO Nº 081/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR
AGILSON FLAUSINO DA SILVA - O Vereador que subscreve,
formulado em consonância com as normas estatuídas no Regimento
Interno da Câmara Municipal, requer, após ouvido o Soberano Plenário,
seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro Antônio de Oliveira
Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor responsável que nos
informe o seguinte: Em relação à Emenda Parlamentar do Deputado
Federal Hermes Parcianello, na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), se a mesma já está devidamente cadastrada no SICONV, e,
para qual local ela está destinada? REQUERIMENTO Nº 082/2019 DE
AUTORIA DO VEREADOR JACY DA SILVA - O Vereador que
subscreve, formulado em consonância com as normas estatuídas no
Regimento Interno da Câmara Municipal, requer, após ouvido o
Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor
responsável que nos informe o seguinte: Em relação à coleta de água
para devida análise de possíveis resíduos de agrotóxicos, qual o nome
do Laboratório contratado pela prefeitura? Qual o prazo de análise?
Quais os segmentos da nossa sociedade que acompanharam a referida
coleta de água em nossa cidade e, se membros do Ministério Público
foram convidados para acompanharem tal coleta? Quais os locais que
ocorreram a coleta de água? INDICAÇÃO Nº 147/2019 DE AUTORIA
DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA SILVA – O Vereador que a
presente subscreve, formulada em consonância com as normas
regimentais vigentes, solicita a remessa de expediente ao Exmo. Sr.
PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal,
determinando ao setor competente, em caráter de urgência, uma
vistoria na estrutura física e elétrica da Quadra Poliesportiva do Distrito
de Jaracatiá, pois estive “in loco” e verifiquei a necessidade de ser
realizado reparos urgentes naquela estrutura, observando que há risco
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de segurança para os atletas que utilizam a mesma. INDICAÇÃO N.º
148/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI
FLÁVIO, ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME
VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO, JOSÉ JOAQUIM
SOARES E WALTER FERNANDES MARTINS - Os Vereadores que
subscrevem, formulada de acordo com as normas regimentais,
solicitam, após ouvido o Soberano Plenário, seja remetido expediente
ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito
Municipal, para que promova estudos junto à vossa assessoria
(jurídica), objetivando a elaboração de um projeto de lei e posterior
envio ao Poder Legislativo, seguindo o exemplo do Município de Quinta
do Sol, dispondo sobre o “PROGRAMA DE DESCONTO NO IPTU
PARA QUEM ADOTAR CACHORRO DE RUA” – Súmula: Autoriza a
redução de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos
proprietários de imóveis residenciais e territoriais que adotarem
cachorros de ruas no Município de Goioerê e dá outras providências.
INDICAÇÃO N.º 149/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES
PATRIK
PELOI
FLÁVIO,
ABRAÃO
ISAQUE
MIRANDA
CAVALCANTE, JAIME VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO,
JOSÉ JOAQUIM SOARES E WALTER FERNANDES MARTINS - Os
Vereadores que subscrevem, formulada de acordo com as normas
regimentais, solicitam, após ouvido o Soberano Plenário, seja remetido
expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO,
MD. Prefeito Municipal, determinando ao setor competente, a
realização dos serviços de operação tapa-buracos no seguinte trecho
da Avenida Daniel Portela: Entre a Avenida Vicente Carlos Barbosa e
a Avenida Paraná. INDICAÇÃO N.º 150/2019 DE AUTORIA DO
VEREADOR GUILHERME DUTRA - O Vereador que subscreve,
formulada de acordo com as normas regimentais, solicita, após ouvido
o Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal,
determinando ao setor competente, para que estudem a viabilidade de
implantação de um estacionamento no terreno existente nas
proximidades da GOIOMARMORE (localizada na Rua Engenheiro
Beltrão, nº 300) e do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que
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servirá de estacionamento para os clientes da referida empresa e
também àqueles que buscam atendimento no CAPS. INDICAÇÃO Nº
151/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI FLÁVIO
E JOSÉ JOAQUIM SOARES - Os Vereadores que subscrevem,
formulada de acordo com as normas regimentais, REITERAM o contido
na Indicação nº 083/2018, na qual solicitam a remessa de expediente
ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito
Municipal, determinando ao setor competente, que efetuem a
colocação de placas indicativas e/ou outros mecanismos (pintura nos
postes) que identifiquem os nomes das ruas e avenidas, em todos os
bairros do Município, onde houver necessidade, em especial nos
bairros novos. INDICAÇÃO Nº 152/2019 DE AUTORIA DO
VEREADOR GUILHERME DUTRA - O Vereador que subscreve,
formulada de acordo com as normas regimentais vigentes, encaminha
a remessa de expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente, a execução dos serviços de manutenção (limpeza)
do bueiro localizado na Avenida Mauro Mori, nas proximidades da
edificação nº 557. INDICAÇÃO Nº 153/2019 DE AUTORIA DO
VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA SILVA - O Vereador que
subscreve, formulado de acordo com as normas regimentais, solicita a
remessa de expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que diante da revisão que está
sendo feita no Plano Diretor, que seja incluso que os futuros
loteamentos a serem autorizados no Município, já constem além de
toda a infraestrutura (iluminação pública, rede de esgoto, pavimentação
e galerias de redes pluviais) que as vias públicas estejam devidamente
nominadas com a colocação de placas de identificação ou outro
sistema que as identifique. É o que consta Sr. Indago ao Senhor
Secretário se há oradores inscritos para a lista própria do expediente?
Fizeram uso da Palavra no Expediente, os seguintes Vereadores,
a saber: JOAQUIM RAFAEL NETO; PATRIK PELOI FLÁVIO;
AGILSON FLAUSINO DA SILVA; GUILHERME CESAR DUTRA;
JACY DA SILVA. Indago aos Senhores Vereadores se há interesse em
discutir as outras matérias apresentadas? Não havendo interesse em
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discuti-las, as mesmas estão aprovadas, e as medidas de
encaminhamento serão tomadas. Indago ao Senhor Secretário se
constam matérias para a Ordem do Dia? Nada Consta, Senhor
Presidente. Não havendo matérias Constantes na Ordem do Dia,
indago ao Senhor Secretário se há oradores inscritos na lista própria da
Explicação Pessoal? Há oradores inscritos, Senhor Presidente.
Fizeram uso da palavra na lista própria da Explicação Pessoal, os
seguintes Vereadores: JOAQUIM RAFAEL NETO. O Senhor
Presidente da sessão antes de franquear a palavra ao próximo orador,
solicitou ao Primeiro Secretário, para assumir a cadeira, para que o
mesmo pudesse fazer uso da palavra – O Presidente em exercício,
PATRIK PELOI FLÁVIO, franqueou a palavra ao Vereador JOSÉ
JOAQUIM SOARES. Dando sequência aos trabalhos legislativos o
Presidente em exercício passou novamente o comando da Sessão ao
seu titular. AGILSON FLAUSINO DA SILVA; GUILHERME CESAR
DUTRA; JACY DA SILVA. Não havendo outras matérias sujeitas à
deliberação Plenária, em nome de DEUS declaro encerrados os
trabalhos da presente Sessão Ordinária. Determinando a lavratura da
presente ata que, após aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e todos os demais membros da Mesa Diretora.
SALA DAS SESSÕES, EM 05 DE AGOSTO DE 2019.

JOSE JOAQUIM SOARES
Vice-Presidente

PATRIK PELOI FLÁVIO
1º Secretário
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ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE
2º Secretário
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