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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 45ª REUNIÃO ANUAL
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE: Sr. WALTER FERNANDES MARTINS.
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, Luci Alvino Kniphoff Da Silveira, Patrik Peloi Flávio e
Walter Fernandes Martins.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro 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 32ª Sessão
Ordinária da 45ª Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às 20h01
e encerrados às 21h45, presidido pelo Senhor Vereador Walter
Fernandes Martins, 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 32ª (trigésima segunda) Sessão
Ordinária da 45ª (quadragésima quinta) Reunião Anual realizada em 23
de setembro 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 JAIME VIEIRA BUENO.
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: MENSAGEM/JUSTIFICATIVA Recebida da Vereadora Luci Alvino Kniphoff da Silveira, com o apoio
de todos os vereadores, apensando PROJETO DE DECRETO
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tratados.
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LEGISLATIVO Nº 005/15/2019 – Súmula: Concede o Título de Cidadão
Honorário do Município de Goioerê, Estado do Paraná, ao Senhor
JOÃO
CEOLIN,
e
dá
outras
providências.
MENSAGEM/JUSTIFICATIVA – Recebida dos Vereadores Patrik Peloi
Flávio, Abraão Isaque Miranda Cavalcante, Jaime Vieira Bueno,
Joaquim Rafael Neto e Walter Fernandes Martins, apensando
PROJETO DE LEI Nº 055/15/2019 - Súmula: DISPÕE SOBRE O
SISTEMA DE TRANSMISSÃO ON-LINE, DAS SESSÕES DE
LICITAÇÕES, DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO
MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. MENSAGEM Nº 051/2019 – Recebida do Chefe do
Poder Executivo, apensando PROJETO DE LEI Nº 056/15/2019 –
Súmula: ALTERA O ARTIGO 1º, 4º, 6º DA LEI MUNICIPAL Nº
2.479/2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ. MENSAGEM Nº 053/2019 –
Recebida do Chefe do Poder Executivo, apensando PROJETO DE LEI
Nº 057/15/2019 – Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
OUTORGAR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM
IMÓVE PÚBLICO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ,
À ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, MEDIANTE ABERTURA
DE PROCESSÃO DE LICITAÇÃO NA FORMA DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA E DÁ OTURAS PROVIDÊNCIAS. REITERAR O
CHAMAMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – Dias 26 e 27 de
setembro de 2019, às 20h00, no Plenário da Câmara Municipal de
Goioerê, respectivamente, para APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA (EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020); e, AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS – 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.
REQUERIMENTO Nº 100/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES
GUILHERME DUTRA E JACY DA SILVA - Os Vereadores que
subscrevem, formulado em consonância com as normas estatuídas no
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEREM, após aprovação
pelo Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, determinando à
Secretaria de Planejamento para que nos informe o seguinte: Em
Regimento Interno
Art.112. De cada sessão da Câmara, lavrar-se-á ata dos trabalhos, contendo resumidamente os assuntos
tratados.
§1º Os Documentos apresentados em sessão e as proposições serão transcritos, contendo somente a sua emente
e seu autor; relação nominal dos vereadores que fizerem uso da palavra, salvo requerimento de transcrição integral
e o resultado da votação, sendo que a integra das sessões será gravada em fitas, CD’s (compact disc) ou quaisquer
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relação ao projeto de reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato,
qual a previsão de início e de conclusão da referida obra?
REQUERIMENTO Nº 102/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES
GUILHERME DUTRA, JACY DA SILVA E LUCI ALVINO KNIPHOFF
DA SILVEIRA - Os Vereadores que subscrevem, formulado em
consonância com as normas estatuídas no Regimento Interno desta
Casa de Leis, REQUEREM, após aprovação pelo Soberano Plenário,
seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro Antônio de Oliveira
Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor competente, para
que informe a esta Colenda Casa de Leis, o seguinte: Por que não está
sendo executado a manutenção da pintura das faixas de pedestres no
centro da cidade e nos bairros? Muitas faixas estão com a pintura
apagadas, quando serão pintadas novamente? E, se não há previsão,
qual o motivo? REQUERIMENTO Nº 103/2019 DE AUTORIA DOS
VEREADORES JACY DA SILVA, GUILHERME DUTRA E LUCI
ALVINO KNIPHOFF DA SILVEIRA - Os Vereadores que subscrevem,
formulado em consonância com as normas estatuídas no Regimento
Interno desta Casa de Leis, REQUEREM, após aprovação pelo
Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor
competente, para que informe a esta Colenda Casa de Leis, o seguinte:
Se há na Secretaria de Planejamento, no cronograma de obras
prioritárias do Município, a execução de projetos para construção de
unidades habitacionais? Se sim, quantas unidades e qual a
localização? Se há no município imóveis disponíveis para a construção
de unidades habitacionais, quer seja via Programa Minha Casa Minha
Vida (FAR – Fundo de Arrendamento Residencial) ou via Companhia
de Habitação do Paraná (COHAPAR)? REQUERIMENTO Nº 104/2019
DE AUTORIA DOS VEREADORES ABRAÃO ISAQUE MIRANDA
CAVALCANTE, JAIME VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO,
PATRIK PELOI FLÁVIO E WALTER FERNANDES MARTINS - Os
Vereadores que subscrevem, formulado em consonância com as
normas estatuídas no Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEREM, após aprovação pelo Soberano Plenário, seja remetido
expediente ao Exmo. Sr. Pedro Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito
Regimento Interno
Art.112. De cada sessão da Câmara, lavrar-se-á ata dos trabalhos, contendo resumidamente os assuntos
tratados.
§1º Os Documentos apresentados em sessão e as proposições serão transcritos, contendo somente a sua emente
e seu autor; relação nominal dos vereadores que fizerem uso da palavra, salvo requerimento de transcrição integral
e o resultado da votação, sendo que a integra das sessões será gravada em fitas, CD’s (compact disc) ou quaisquer
outros meios de armazenamento de voz e imagem, que serão numeradas e permanecerão arquivadas por um
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Municipal, determinando ao setor competente, para que informe a esta
Colenda Casa de Leis, sobre a instalação predial localizada na Esquina
da Av. Tiradentes com a Rua João de Oliveira Dias: O que será
efetivamente instalado no referido Prédio? O que impede e por que o
mesmo ainda não está funcionando? A quanto tempo (período) o local
tem presença de vigia? REQUERIMENTO Nº 105/2019 DE AUTORIA
DOS VEREADORES ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE,
JAIME VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO, PATRIK PELOI
FLÁVIO E WALTER FERNANDES MARTINS - Os Vereadores que
subscrevem, formulado em consonância com as normas estatuídas no
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEREM, após aprovação
pelo Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor
competente, para que informe a esta Colenda Casa de Leis, o seguinte
sobre os Centros de Educação Infantil do Município:  Relação
detalhada por Centro de Educação de quantas salas contam com ar
condicionado em pleno funcionamento, quantas salas tem ar
condicionado e não funcionam (motivo) e quantas salas não têm o
referido equipamento. REQUERIMENTO Nº 106/2019 DE AUTORIA
DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA SILVA - O Vereador que
subscreve, formulado em consonância com as normas estatuídas no
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER, após aprovação pelo
Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor
competente, para que informe a esta Colenda Casa de Leis, o seguinte:
Consoante à aplicação das Leis Municipais editadas e sancionadas no
exercício de 2018, sendo elas: Lei Municipal nº 2.538, de 05 de março
de 2018, que cria o Programa denominado “Lei Lucas Bergalli Zamora”,
de lições de Primeiros Socorros na Educação Básica (infantil e ensino
fundamental) da rede escolar pública e privada do Município de
Goioerê; e, Lei Municipal nº 2.567, de 14 de maio de 2018, que dispõe
sobre a criação do Projeto “Goioerê Cidade Limpa” – informar se as
mesmas estão sendo executadas e caso contrário porque não estão?
REQUERIMENTO Nº 107/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR
AGILSON FLAUSINO DA SILVA - O Vereador que subscreve,
Regimento Interno
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formulado em consonância com as normas estatuídas no Regimento
Interno desta Casa de Leis, REQUER, após aprovação pelo Soberano
Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro Antônio de
Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, determinando ao setor competente,
para que informe a esta Colenda Casa de Leis, o seguinte: Em relação
ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual – Exercício de 2019, para
a execução do Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), na
ordem de R$-200.000,00 (duzentos mil reais), se o mesmo está sendo
pago? Qual o valor executado no TFD, de janeiro a agosto de 2019,
detalhar os pagamentos feitos? Do contrário, qual o motivo da não
execução do referido programa? INDICAÇÃO Nº 185/2019 DE
AUTORIA DOS VEREADORES WALTER FERNANDES MARTINS,
ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME VIEIRA
BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO E PATRIK PELOI FLÁVIO - Os
Vereadores que subscrevem, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, solicitam, após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, sugerindo que o Poder Executivo
efetue, nas duas últimas semanas que anteceder a data final para o
cadastramento biométrico dos eleitores, ou seja, dia 25 de outubro, uma
ampla divulgação nos veículos de comunicação da nossa cidade, nas
rádios, sítios, jornal impresso, podendo também utilizar carros de som
e até mesmo panfletagem em todos os bairros da cidade, alertando
sobre a necessidade da identificação biométrica, para que o Município
possa atingir a meta de 100% do eleitorado devidamente
recadastrados. INDICAÇÃO Nº 186/2019 DE AUTORIA DOS
VEREADORS PATRIK PELOI FLÁVIO, ABRAÃO ISAQUE MIRANDA
CAVALCANTE, JAIME VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO E
WALTER FERNANDES MARTINS - Os Vereadores que subscrevem,
formulada de acordo com as normas regimentais vigentes, solicitam,
após ouvido o Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo.
Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal,
para que juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, adotem uma medida emergencial nos
períodos de estiagem, dando o apoio e suporte necessário aos
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pequenos produtores rurais da nossa cidade, em especial da Agrovila
Luiz Barros Novaes, que produzem hortaliças, em virtude dos poços
artesianos estarem com nível extremamente baixos, fornecendo cargas
de água necessárias para a produção das hortaliças e no trato com os
animais. INDICAÇÃO Nº 187/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES
JACY DA SILVA, GUILHERME DUTRA E LUCI ALVINO KNIPHOFF
DA SILVEIRA - Os Vereadores que subscrevem, formulada de acordo
com as normas regimentais vigentes, reiteram em parte do contido na
Indicação nº 008/2018, na qual solicitam, após ouvido o Soberano
Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que juntamente com
o Conselho Municipal de Trânsito, promovam estudos visando à
instalação de ondulação transversal (redutor) dentro dos padrões
técnicos exigidos pela nossa legislação, no seguinte ponto: Na Avenida
Deputado Fuad Nacli, defronte à Associação de Moradores.
INDICAÇÃO N.º 188/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR
GUILHERME DUTRA - O vereador que subscreve, formulada de
acordo com as normas regimentais vigentes, encaminha expediente ao
Exmo. Sr. Pedro Antônio de Oliveira Coelho, DD. Prefeito Municipal,
para que determine ao departamento competente, a realização de
manutenção das nossas estradas, promovendo os serviços de
patrolamento, cascalhamento e compactação, mais especificamente no
trecho entre as comunidades da Santa Luzia com a Venda Brancas,
cerca de 250 metros, e, a Estrada do Sítio do Elias até a Capela da
Santa Luzia, cerca de 150 metros. INDICAÇÃO N.º 189/2019 DE
AUTORIA DOS VEREADORES ABRAÃO ISAQUE MIRANDA
CAVALCANTE, JAIME VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO,
PATRIK PELOI FLÁVIO E WALTER FERNANDES MARTINS - Os
vereadores que subscrevem, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, encaminham expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, DD. Prefeito Municipal, para que determine
ao departamento competente, a realização de manutenção na Unidade
Básica de Saúde da Vila Nossa Senhora das Candeias, atendendo os
seguintes aspectos: Instalação de climatização em ambientes de
trabalho e recepção ao público; melhorias na parte estrutural; aquisição
Regimento Interno
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tratados.
§1º Os Documentos apresentados em sessão e as proposições serão transcritos, contendo somente a sua emente
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imediata de equipamentos de atendimento que estão em falta (como
por exemplo: Sonar e aparelho de pressão e outros); instalação de
toldo, ou cortina, ou película, ou até mesmo plantação de arvores para
amenizar o calor na sala de vacinas; manutenção da fossa para inibir o
cheiro que incomoda quem aguarda na parte externa. É o que consta
Senhor Presidente. O Vereador Agilson Flausino solicitou do presidente
o registro de sua presença. Indago ao Senhor Secretário se há oradores
inscritos para a lista própria do expediente? Há oradores inscritos
Senhor Presidente. Fizeram uso da Palavra no Expediente, os
seguintes Vereadores: JOAQUIM RAFAEL NETO; LUCI ALVINO
KNIPHOFF DA SILVEIRA; ABRAÃO ISAQUE MIRANDA
CAVALCANTE; AGILSON FLAUSINO DA SILVA – Aparte Joaquim
Rafael Neto; GUILHERME CESAR DUTRA; JACY DA SILVA;
PATRIK PELOI FLÁVIO. Indago aos Senhores Vereadores se há
interesse em discutir as matérias apresentadas? Não havendo
interesse em 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; LUCI ALVINO
KNIPHOFF DA SILVEIRA; AGILSON FLAUSINO DA SILVA;
GUILHERME CESAR DUTRA; JACY DA SILVA. Antes de encerrar a
presenta Sessão, com fulcro no § 2º, do Artigo 136, do nosso
Regimento Interno, ficam os Senhores Vereadores, convocados para
01 (uma) Sessão Extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 24 de
setembro, às 11h00, em pauta: PROJETO DE LEI Nº 056/15/2019 –
Altera os Artigos 1º, 4º e 6º da Lei Municipal nº 2.479/2017, que dispõe
sobre a concessão de uso de bem público no Município de Goioerê.
Não havendo outras matérias sujeitas à deliberação Plenária,
agradecemos a presença do público a esta Casa de Leis e em nome
de DEUS declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão
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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 23 DE SETEMBRO DE 2019.

WALTER FERNADES MARTINS
Presidente

PATRIK PELOI FLÁVIO
1º Secretário

ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE
2º Secretário
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