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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 32ª REUNIÃO ANUAL
REALIZADA EM 01 DE JULHO 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, Herley Kleber Dantas de Oliveira, Jacy da Silva, Jaime
Vieira Bueno, José Joaquim Soares, Patrik Peloi Flávio e
Walter Fernandes Martins.

Ao primeiro dia do mês de julho 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 22ª Sessão Ordinária da 32ª
Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às 20h05min e encerrados
às 21h45min, 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 22ª (vigésima segunda) Sessão
Ordinária da 32ª (trigésima segunda) Reunião Anual realizada em 01
de julho de 2019. Informo ao público presente, que, no decurso da
última sessão ordinária, transcorrida no dia 24 de junho do ano vigente,
houve a leitura do requerimento dando ciência do pedido de licença do
vereador Joaquim Rafael Neto, para tratar de assuntos particulares,
assim, está Casa convocou o 1º Suplente da Coligação
PSD/PMDB/PDT/PPL. neste momento, solicito ao Vereador Agilson
Flausino da Silva para que receba o Senhor HERLEY KLEBER
DANTAS DE OLIVEIRA, e de imediato peço ao ilustre suplente que se
posicione no púlpito e com o braço direito estendido à altura do ombro,
preste o seguinte compromisso, devendo após ouvir a leitura do
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mesmo, dizer: “ASSIM O PROMETO”. “PROMETO CUMPRIR A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME
FOI CONFIADO E, TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO
E PELO BEM ESTAR DE SEU POVO”. Prestado o compromisso,
declaro solenemente empossado no cargo o Vereador HERLEY
KLEBER DANTAS DE OLIVEIRA, queira tomar o seu assento.
Determino a Secretaria desta Casa a Lavratura do Termo de Posse.
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 AGILSON FLAUSINO 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: REQUERIMENTO Nº 073/2019 DE AUTORIA DO
VEREADOR JACY 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,
DD. Prefeito Municipal, determinando ao setor responsável que nos
informe o seguinte: Se o Município já realizou o Processo Licitatório
para contratação de empresa especializada em análise de água, para
emissão laudo pericial da água potável que é distribuída pela
SANEPAR? Se sim, quais foram as empresas participantes e qual a
empresa vencedora do certame? E, quando que a referida análise será
realizada? Do contrário, qual o motivo da não realização do processo
licitatório em destaque? REQUERIMENTO Nº 074/2019 DE AUTORIA
DO VEREADOR PATRIK PELOI FLÁVIO - 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, DD. Prefeito Municipal, para que nos informe o
seguinte: Em relação às indicações nºs 118/2017 e 171/2018,
devidamente apresentadas e protocoladas na Prefeitura Municipal,
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respeitante a sugestão de elaboração de um projeto de lei e posterior
envio ao Poder Legislativo, dispondo sobre o Programa Municipal de
Incentivo e Valorização Cultural, cujo tema a época foi debatido com o
Secretário Municipal de Cultura, se a sugestão será acatada pelo Chefe
do Poder Executivo? Se sim, quando que o referido projeto será
protocolado? INDICAÇÃO Nº 127/2019 DE AUTORIA DOS
VEREADORES GUILHERME DUTRA E JAIME VIEIRA BUENO - Os
Vereadores que subscrevem, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, REITERAM o contido na Indicação nº 166/2018,
na qual solicitam, após ouvido o Soberano Plenário, seja remetido
expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO,
MD. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, em
caráter de urgência, a construção de uma rampa anexa a escadaria,
que dá acesso à Unidade Básica de Saúde Moacir Micheletto, via
Avenida Tiradentes, mais precisamente aonde os munícipes fazem a
retirada de medicamentos, objetivando a boa acessibilidade daquele
local, permitindo o livre acesso de pessoas com mobilidade reduzida e
com necessidades especiais, em especial pessoas que utilizam cadeira
de rodas e mães com carrinhos de bebês. Outrossim, pedimos também,
a instalação de corrimões no local indicado em tela. INDICAÇÃO N.º
128/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI
FLÁVIO, ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME
VIEIRA BUENO, 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 Presidente do
Conselho Municipal de Trânsito, à Direção da Escola Padre Anchieta –
APAE de Goioerê, à Direção da Associação Goioerense dos
Deficientes Físicos - AGODEF, à Chefia da 25ª CIRETRAN, para que
possamos fomentar em nossa cidade a seguinte campanha no trânsito:
“ESSA VAGA NÃO É SUA, NEM POR UM MINUTO”, alertando os
Goioerenses sobre o uso de vagas preferenciais, seguindo o exemplo
de outras cidades do nosso país, que já realizaram campanhas
semelhantes. INDICAÇÃO N.º 129/2019 DE AUTORIA DOS
VEREADORES JOSÉ JOAQUIM SOARES, ABRAÃO ISAQUE
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MIRANDA CAVALCANTE, GUILHERME DUTRA, JACY DA SILVA E
PATRIK PELOI FLÁVIO - 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, sugerindo estudos
técnicos para a realização dos seguintes serviços: Execução dos
serviços de prolongamento de duplicação da Avenida Santos Dumont,
trecho compreendido entre a Rua Di Cavalcanti até o Trevo da BR-272,
execução dos serviços de rede de galerias e remodelação do trevo de
acessão à Rodovia PR-472, sentido Goioerê/Rancho Alegre D’Oeste;
e, Estudos para execução de duplicação da Av. Vicente Carlos Barbosa
até o trevo da Copacol, e bem como também, a construção de uma
rotatória no seu cruzamento com a Avenida Bento Munhoz da Rocha
Neto. INDICAÇÃO N.º 130/2019 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 dos
serviços de manutenção na Estrada das Duas Pontes, executando os
serviços de patrolamento, reposição do cascalho e compactação do
solo, levantamento do leito, onde houver necessidades. INDICAÇÃO
N.º 131/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO
DA SILVA - 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 o
prefeito promova as suas essenciais gestões, expedindo um ofício à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e
Turismo/Instituto das Águas, reforçando o pedido que foi formulado
pelo vereador subscritor, através do Ofício nº 074/2019/AFS, em
anexo, sob o protocolo nº 15-829872-4, pleiteando a Perfuração de
Poço Artesiano para implantação do Sistema de Abastecedouro
Comunitário na Comunidade do Bairro Aeroporto. INDICAÇÃO N.º
132/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA
SILVA - O vereador que subscreve, formulada de acordo com as
normas regimentais vigentes, encaminha expediente ao Exmo. Sr.
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Pedro Antônio de Oliveira Coelho, DD. Prefeito Municipal,
determinando ao Secretário de Planejamento que elabore em caráter
de urgência o projeto para instalação de tubulações, objetivando a
captação de águas pluviais na Agrovila Luiz Barros Novaes, para evitar
a erosão e estragos nas propriedades rurais localizadas na parte baixa
da Agrovila. INDICAÇÃO Nº 133/2019 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 e a colocação de tampa e de
grade nos bueiros dos bairros Jardim Bela Vista e no Cristo Rey, onde
houver necessidades. INDICAÇÃO N.º 134/2019 DE AUTORIA DOS
VEREADORES ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME
VIEIRA BUENO, JOSÉ JOAQUIM SOARES, PATRIK PELOI FLÁVIO
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 forma paliativa, providenciando o patrolamento,
cascalhamento e compactação do leito carroçável da Rua Castro Alves,
no bairro Jardim Colina Verde, a referida via está intransitável. É o que
consta Sr. Presidente. 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: GUILHERME
CÉSAR DUTRA; HERLEY KLEBER DANTAS DE OLIVEIRA; JACY
DA SILVA; JOSÉ JOAQUIM SOARES; PATRIK PELOI FLÁVIO;
ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE; AGILSON FLAUSINO
DA SILVA. Indago aos Senhores Vereadores se há interesse em
discutir as outras 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,
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
período de 12 (Doze) meses na Secretaria desta Casa.

6

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: GUILHERME CÉSAR DUTRA; HERLEY
KLEBER DANTAS DE OLIVEIRA; JOSÉ JOAQUIM SOARES;
AGILSON FLAUSINO 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 01 DE JULHO DE 2019.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente

JOSE JOAQUIM SOARES
Vice-Presidente

PATRIK PELOI FLÁVIO
1º Secretário

ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE
2º Secretário
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