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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 19ª REUNIÃO ANUAL
REALIZADA EM 08 DE ABRIL 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, José Joaquim Soares, Patrik Peloi Flávio e Walter
Fernandes Martins.

Ao oitavo dia do mês de abril 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 10ª Sessão Ordinária da 19ª
Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às 20h06min e encerrados
às 21h18min, 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 10ª (décima) Sessão Ordinária da 19ª
(décima nona) Reunião Anual realizada em 08 de abril 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 JOSÉ JOAQUIM SOARES. 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 Nº 024/2019 – Recebida do Chefe do Poder
Executivo, apensando Projeto de Lei nº 022/15/2019 – Súmula:
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL E REAJUSTE SALARIAL DE
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO
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MUNICIPAL
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
Mensagem/Justificativa: Recebida da Mesa Diretora, apensando
PROJETO DE LEI Nº 023/15/2019 – Súmula: DISPÕE SOBRE A
REVISÃO GERAL E REAJUSTE SALARIAL DE VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Mensagem Nº 025/2019 – Recebida do
Chefe do Poder Executivo, apensando Projeto de Lei nº 024/15/2019
– Súmula: AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, SEM
ÔNUS, PARA ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS COM
FINS NÃO ECONÔMICOS.” REQUERIMENTO Nº 037/2019, DE
AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI, ABRAÃO ISAQUE,
JAIME BUENO, JOAQUIM RAFAEL, JOSÉ SOARES E WALTER
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, MD, Prefeito Municipal, determinando ao setor, departamento
ou secretaria competente, para que nos informe sobre o Conselho
Municipal de Educação: Quem são os participantes? Dentre esses
participantes, quais são ligados diretamente a Secretaria de Educação
e suas funções? Desde Quanto esse conselho está em atividade?
Requerimento nº 038/2019 de autoria do Vereador José Joaquim
Soares, 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, para que determine à Secretaria, setor ou departamento
competente, que nos informe o seguinte: Se há um controle municipal
na área da saúde, com cadastro atualizado, de todos os munícipes
(pacientes) que são transplantados, colostomizados, epiléticos e
pacientes que fazem tratamentos contínuos fora da sede municipal? Se
sim, qual o número de pacientes constantes no referido cadastro e
quais as principais demandas que estes pacientes necessitam? Qual o
suporte municipal que a Secretaria de Saúde tem ofertado à estes
pacientes/acompanhantes? INDICAÇÃO Nº 073/2019, DE AUTORIA
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DE TODOS OS VEREADORES: Os Vereadores que subscrevem,
formulada de acordo com as normas regimentais vigentes, solicitam,
em atenção à Carta Aberta elaborada por membros da Comunidade
Católica de Goioerê, por meio do movimento Cursilhista da
Cristandade, após ouvido o Soberano Plenário, seja remetido
expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO,
MD. Prefeito Municipal, para que juntamente com os departamento e/ou
secretarias competentes, viabilizem estudos objetivando o atendimento
dos seguintes pedidos formulados através da referida carta.
INDICAÇÃO Nº 074/2019, DE AUTORIA DOS VEREADORES
PATRIK PELOI, ABRAÃO ISAQUE, JAIME BUENO, JOAQUIM
RAFAEL, JOSÉ SOARES E WALTER MARTINS: Os Vereadores que
subscrevem, formulada de acordo com as normas regimentais
vigentes, solicita, após ouvido o Soberano Plenário, SOLICITAM que
seja remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que juntamente com
os departamento competente, viabilize a iditificação e conserto de
locais com pedras soltas no Calçadão de Goioerê. INDICAÇÃO Nº
075/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR PATRIK PELOI: O Vereador
que subscreve, formulada de acordo com as normas regimentais
vigentes, solicita, após ouvido o Soberano Plenário, seja remetido
expediente ao Exmo. Sr. SERGIO SOUZA, MD. Deputado Federal,
para que pratique gestões junto a Direção Nacional do INSS, visando a
volta das perícias médicas para a agência de Goioerê, visto que as
mesmas estão sendo direcionadas para serem realizadas em Campo
Mourão. INDICAÇÃO Nº 076/2019, DE AUTORIA DOS
VEREADORES ABRAÃO ISAQUE, JAIME BUENO, JOAQUIM
RAFAEL, JOSÉ SOARES, PATRIK PELOI E WALTER 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 os
departamento competente, a destinação de material fresado de CBUQ,
que será retirado da revitalização da PR-180, conforme Projeto de Lei
23/15/2019, Aprovado por essa casa, no dia 01 de Abril, para ser
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utilizado nos seguintes pontos: Rua Cascavel, Rua Umuarama, Rua
Beija Flor, Rua Uirapurú, Jardim Améria 1, Distrito de Jaracatiá e
demais vias não pavimentadas na zona urbana, além da estrada da
Antiga Associação Coagel, propriedades rurais adjacentes a esse
trecho e Vilas Rurais de nosso município. INDICAÇÃO Nº 077/2019,
DE AUTORIA DO VEREADOR JOAQUIM RAFAEL: 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, para que juntamente com a Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, adotem as medidas
cabíveis, objetivando atender aos reclamos dos moradores da região
da “Pedreira” e bairros Adjacentes, solucionando o problema recorrente
de ateamento de fogo em galhadas e entulhos que são depositados
naquela região, gerando muita fumaça e grande incômodo àquelas
pessoas. INDICAÇÃO Nº 078/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR
GUILHERME DUTRA, O Vereador que subscreve, formulada em
consonância com o Regimento Interno, REITERA o contido na
Indicação nº 009/2018, na qual solicita, após, ouvido o Soberano
Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que determine ao
setor ou secretaria competente, para que promova a roçagem da grama
e mato às margens do Córrego Arroio Schmidt. INDICAÇÃO Nº
079/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR GUILHERME DUTRA, O
Vereador que subscreve, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, acresce e REITERA o contido na Indicação nº
129/2017, na qual solicita, após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, objetivando a realização de estudos,
visando à instalação de faixa elevada de pedestres e/ou redutores de
velocidade de acordo com as normas estabelecida pelo CONTRAN,
nos seguintes pontos: Na Rua Andirá, mais precisamente defronte à
Escola Municipal Monteiro Lobato, e, defronte à Escola Municipal do
Jardim Primavera. INDICAÇÃO N.º 080/2019 DE AUTORIA DO
VEREADOR GUILHERME DUTRA, O Vereador que subscreve,
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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, para que
seja retomado no Município a realização dos serviços de limpeza e
capina dos passeios e demais serviços pertinentes. Sugerimos ainda,
caso não haja disponibilidade de pessoal do quadro próprio da
prefeitura para execução de tal função, que dentro da possibilidade, da
legalidade e dos limites com a folha de pagamento, sejam contratados,
temporariamente, pessoas para executarem tais serviços. INDICAÇÃO
Nº 081/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA
SILVA, O Vereador que a presente subscrevem, formulada em
consonância com as normas regimentais vigentes, solicita a remessa
de expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que inclua no cronograma de
obras do executivo municipal a melhoria do sistema de iluminação da
Academia ao Ar Livre, devidamente instalada na Praça dos
Nordestinos, visando melhorar a luminosidade do local e,
consequentemente, gerar um pouco mais de segurança no período
noturno aos frequentadores daquela praça. INDICAÇÃO Nº 082/2019
DE AUTORIA DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA SILVA, O
Vereador que subscreve, formulada de acordo com as normas
regimentais, objetivando reforçar o Ofício nº 046/2018, extra plenário,
solicita 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, no bairro Jardim Santa Mônica. É o que consta, Senhor
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: AGILSON FLAUSINO DA SILVA;
GUILHERME CÉSAR DUTRA; JACY DA SILVA, que dispensou a
palavra; JOAQUIM RAFAEL NETO – aparte Joaquim Rafael Neto;
JOSÉ JOAQUIM SOARES; PATRIK PELOI FLÁVIO. Indago aos
Senhores Vereadores se há interesse em discutir as matérias
apresentadas? Não havendo interesse em discuti-las, as mesmas
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estão aprovadas, e as medidas de encaminhamento serão tomadas.
Indago ao Senhor Secretário se constam matérias para a Ordem do
Dia? Consta, Senhor Presidente. Em discussão e votação única de
autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação –
EMENDA ADITIVA Nº 001/2019 – Apresentada ao Projeto de Lei nº
020/15/2019 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Termo
de Parceria com Entidades Civis de Direito Privado, sem fins lucrativos,
visando o fomento à realização de prática desportiva e dá outras
providências). Adicionando o Parágrafo único ao art. 8º. Em
PRIMEIRA discussão e votação de autoria do Chefe do Poder
Executivo, já com a inserção da Emenda Aditiva - PROJETO DE LEI
Nº 020/15/2019 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
Celebrar Termo de Parceria com Entidades Civis de Direito Privado,
sem fins lucrativos, visando o fomento à realização de prática
desportiva e dá outras providências. Procedida a leitura das matérias,
submeto à discussão plenária a EMENDA ADITIVA Nº 001/2019 –
apresentada ao Projeto de Lei nº 020/15/2019. A PALAVRA ESTÁ
LIVRE. Fez uso da palavras os seguintes vereadores, a saber:
Patrik Peloi Flávio, José Joaquim Soares, Agilson Flausino da
Silva. EM VOTAÇÃO. OS VEREADORES QUE APROVAM,
PERMANEÇAM COMO ESTÃO, CASO CONTRÁRIO, MANIFESTEMSE FICANDO EM PÉ. EMENDA ADITIVA Nº 001/2019 APROVADA
POR UNANIMIDADE DOS VEREADORES EM DISCUSSÃO,
VOTAÇÃO ÚNICA E REDAÇÃO FINAL. Em PRIMEIRA discussão, já
com a inserção da Emenda Aditiva aprovada, o PROJETO DE LEI Nº
019/15/2019. A PALAVRA ESTÁ LIVRE. Fez uso da palavras os
seguintes vereadores, a saber: Patrik Peloi Flávio, Agilson
Flausino da Silva. EM VOTAÇÃO. OS VEREADORES QUE
APROVAM, PERMANEÇAM COMO ESTÃO, CASO CONTRÁRIO,
MANIFESTEM-SE FICANDO EM PÉ. PROJETO DE LEI Nº
020/15/2019 APROVADO POR UNANIMIDADE DOS VEREADORES
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Não havendo outras
matérias 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
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.

7

Explicação Pessoal, os seguintes Vereadores: AGILSON
FLAUSINO DA SILVA; GUILHERME CÉSAR DUTRA, que dispensou
a palavra; JACY DA SILVA; JOAQUIM RAFAEL NETO. 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 08 DE ABRIL 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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