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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 05ª REUNIÃO ANUAL 
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO 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 quarto dia do mês de fevereiro 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 01ª Sessão Ordinária da 05ª 
Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às 20h04min e encerrados 
às 21h34min, 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 01ª (primeira) Sessão Ordinária da 05ª 
(quinta) Reunião Anual realizada em 04 de fevereiro 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: Para o expediente, constam as seguintes matérias: Ofício 
nº 154/19-OPD-GP – Curitiba, 18 de janeiro de 2019 - Recebido do 
Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
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Ref.: Acórdão de Parecer Prévio nº 331/18 – Primeira Câmara – 
Processo nº: 269732/14 – Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
PREFEITO MUNICIPAL – Entidade: MUNICÍPIO DE GOIOERÊ – 
Interessado: LUIZ ROBERTO COSTA – Relator: CONSELHEIRO 
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES. EMENTA: Prestação 
de contas de Prefeito. Regularização de fontes com saldo a descoberto 
e constas com saldo a descoberto apenas em exercícios posteriores – 
Ressalva. Diferenças a maior (em montante não expressivo) em 
recolhimentos efetuados ao INSS – Ressalva. Parecer prévio pela 
regularidade com ressalvas. (Exercício de 2013). Mensagem nº 
007/2019 - Recebida do Chefe do Poder Executivo, apensando 
PROJETO DE LEI Nº 007/15/2019 – Súmula: Dispõe sobre a 
permissão para concessão de direito real de uso imóvel pertencente ao 
município de Goioerê à associação de fins não econômicos, através de 
abertura de processo de licitação na forma de concorrência pública e 
dá outras providências. Mensagem nº 008/2019 – Recebida do Chefe 
do Poder Executivo, apensando PROJETO DE LEI Nº 008/15/2019 - 
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, no 
orçamento vigente e dá outras providências. Mensagem nº 009/2019 – 
Recebida do Chefe do Poder Executivo, apensando PROJETO DE LEI 
Nº 009/15/2019 - SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial, no orçamento vigente e dá outras providências. 
Requerimento nº 001/2019 de autoria dos Vereadores Patrik Peloi 
Flávio e Abraão Isaque Miranda Cavalcante, O Vereador que 
subscreve, formulado em consonância com as normas estatuídas no 
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER, 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 preste as seguintes 
informações ao Poder Legislativo: Em relação à Lei Federal nº 13.708, 
de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei Federal nº 11.350, de 5 de 
outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício 
profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e os dos Agentes de 
Combate à Endemias, se o Município está cumprindo o escalonamento 
do piso salarial estabelecido no §1º do art. 9º-A, da supracitada norma 
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legal, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2019, piso de R$ 1.250,00 
(mil duzentos e cinquenta reais); No referido escalonamento, já estão 
previstos os pisos salariais das categorias em tela para 1º de janeiro de 
2020 e 1º de janeiro de 2021, respectivamente, na ordem de R$ 
1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e 
cinquenta reais); Se o Município pretende editar uma Lei para o fiel 
cumprimento do escalonamento editado em norma federal, seguindo o 
exemplo de alguns municípios do nosso estado. Requerimento nº 
002/2019 de autoria do Vereador Guilherme Dutra, O Vereador que 
subscreve, formulado em consonância com as normas estatuídas no 
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER, 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 preste as seguintes 
informações ao Poder Legislativo: Em relação ao excelente Programa 
Ecoponto, quando que o Município promoverá novas edições? Se já há 
um cronograma especifico? Se sim, quais as datas e os locais? 
Requerimento nº 003/2019 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 ouvido o Soberano Plenário, seja remetido expediente 
ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito 
Municipal, determinando ao setor competente, para que preste as 
seguintes informações ao Poder Legislativo: Em relação à construção 
da Pista de Skate que está sendo executada no bairro Jardim Morumbi, 
verificamos “in loco” diversas irregularidades, como rachaduras, 
ângulos de envergadura da pista fora dos padrões técnicos de 
segurança; razão pela qual gostaríamos de saber se há uma equipe de 
fiscalização da prefeitura acompanhando a execução de tal obra? Se 
há algum laudo técnico oriundo dos fiscais da prefeitura ou de outro 
órgão atestando a situação da referida obra? Se sim, enviar cópia do 
mesmo. Qual o valor total para execução da referida Pista de Skate? 
Qual o valor repassado até o presente momento para empresa 
vencedora do certame licitatório? Se a empresa possui qualificação 
técnica para execução deste tipo de projeto? Qual o prazo final para a 
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conclusão da referida obra? Se a empresa que está executando a obra 
já foi notificada das possíveis irregularidades? Se sim, quais as 
providências adotadas? E, se o município pode romper o contrato com 
a referida empresa em virtude da falta de qualificação técnica para 
executar tal tipo de obra, visto que, já houve manifestação dos atletas 
que praticam tal modalidade esportiva dizendo que a pista da forma 
como está sendo executada ficará impraticável o seu uso pela falta de 
segurança. Requerimento nº 004/2019 de autoria do Vereador 
Abraão Isaque Miranda Cavalcante, O Vereador que subscreve, 
formulado em consonância com as normas estatuídas no Regimento 
Interno desta Casa de Leis, REQUER, após ouvido o Soberano 
Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE 
OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, determinando ao setor 
competente que nos informe ser há farmacêuticos atuando em todas as 
Unidades Básicas de Saúde de Goioerê. Se não, informar quantos 
faltam para atender a todos e se há alguma previsão de contratação. 
Requerimento nº 005/2019 de autoria do Vereador Abraão Isaque 
Miranda Cavalcante, 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 Ilmo. Sr. ALMIR DE ALMEIRA, DD. Presidente 
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do 
Paraná - CIUENP, determinando ao setor competente que nos informe 
se há previsão para a vinda da viatura avançada do Samu para 
Goioerê? Sobre os aprovados no concurso de 2016, há previsão para 
que eles sejam convocados? Requerimento nº 006/2019 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 ouvido o Soberano 
Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE 
OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, determinando ao setor 
competente que nos informe o seguinte: Sobre os funcionários lotados 
na área da saúde e seus vencimentos – Relação nominal de 
funcionários da área da saúde, ACS e os servidores da Secretaria de 
Viação e Obras que tiveram e/ou terão o cálculo da insalubridade 
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alterado devido a nova Lei; seus vencimentos do mês anterior a 
alteração e os vencimentos do mês que houve a alteração. Indicação 
nº 001/2019 de autoria do Vereador Jacy da Silva, O Vereador que 
subscreve, formulada de acordo com as normas regimentais vigentes, 
REITERA o contido na Indicação nº 041/2017, na qual solicita, após 
ouvido o Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. 
PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, 
determinando ao setor ou órgão competente, o fiel cumprimento da Lei 
Complementar nº 005/2007, que Institui o Código de Meio Ambiente do 
Município, mais especificamente o art. 123, para que tenha uma árvore 
plantada no passeio fronteiriço às edificações residenciais, comerciais 
ou industriais. Indicação nº 002/2019 de autoria do Vereador Jacy da 
Silva, O Vereador que subscreve, formulada em consonância com o 
Regimento Interno, REITERA o contido na Indicação nº 121/2017, 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 órgão 
competente, a instalação de postes com luminárias na pequena praça 
existente na confluência das vias: Avenida Curitiba/Rua Maringá/Rua 
Marquês dos Campos do Mourão e Rua Sete de Setembro. Indicação 
nº 003/2019 de autoria do Vereador Jacy da Silva, O Vereador que 
subscreve, formulada em consonância com as normas regimentais 
vigentes, REITERA o contido na Indicação nº 160/2017, na qual solicita, 
após ouvido o Douto Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. 
PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, MD. Prefeito Municipal, 
para que estude a possibilidade de firmar parceria com a Sanepar, 
objetivando a realização de um projeto de substituição das caixas 
d’águas de amianto por caixas d’águas de fibra e/ou polietileno das 
residências de Goioerê que ainda apresentam essa problemática. 
Indicação nº 004/2019 de autoria do Vereador Joaquim Rafael Neto, 
O Vereador que subscreve, formulada em consonância com as normas 
estatuídas no Regimento Interno, solicita, após ouvido o Soberano 
Plenário, seja remetido expediente à Ilma. Sra. Viviane Rosseto 
Kffuri, DD. Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, sugerindo, caso ainda não tenha, a elaboração de 
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um projeto paisagístico e de revitalização do Córrego Arroio Schmidt, 
em toda a sua extensão. Indicação n.º 005/2019 de autoria do 
Vereador Guilherme Dutra, O Vereador que subscreve, formulada de 
acordo com as normas regimentais, REITERA, parte do contido na 
Indicação nº 215/2018, na qual solicita, 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 seguintes serviços: Revitalização da 
pavimentação asfáltica, quer seja via operação tapa buracos ou 
recapeamento, nas seguintes vias: Ruas Paranaguá, Paulo Kato; 
Tsutomo Tanaka e Araçatuba, onde houver necessidades. Indicação 
n.º 006/2019 de autoria do Vereador Abraão Isaque Miranda 
Cavalcante, O Vereador que subscreve, 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 seguintes serviços de organização e regularização da 
numeração dos imóveis, nas ruas Cascavel, Pérola, Umuarama, 
Araruna, Terra Boa, e todo o Distrito de Jaracatiá, bem como a inclusão 
de alguma diferenciação nas ruas de mesmo nome nos bairros e 
distrito, onde houver necessidades. Indicação nº 007/2019 de autoria 
do Vereador José Joaquim Soares, O Vereador que a presente 
subscreve, formulada em obediência aos ditames regimentais, de 
acordo com a Lei Orgânica do Município e demais legislações 
pertinentes, REITERA o contido na Indicação nº 119/2018, na qual 
solicita, após ouvido o Douto Plenário, seja remetido expediente ao 
Ilmo. Sr. Airton Gonçalves, DD. Presidente do Conselho Municipal de 
Trânsito, objetivando a inclusão na pauta de reuniões do Conselho, a 
realização dos seguintes serviços: Recuo do passeio fronteiriço da 
Escola Municipal da Vila Guaíra Ladislau Schicorski, para 
implementação de vagas de estacionamento (diagonal) de veículos; e, 
prolongamento do estacionamento diagonal na Rua Doutor Rosalvo G. 
de Mello Leitão, defronte ao Colégio Estadual Polivalente (Premen I), 
entre as Ruas Goioerê e Sete de Setembro. É o que consta, Senhor 
Presidente. Antes de passar para o Expediente, o Presidente informou 
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que conforme solicitado, está agendado para amanhã, dia 04, às 17 
horas, reunião com as lideranças dos Funcionários Públicos, para 
discutir o projeto de insalubridade, aproveitando já convocou todos os 
vereadores para a mesma. Ele enfatizou que em uma outra reunião, 
com a presença do Executivo, já havia sido acertado alguns pontos e 
que a Câmara Municipal aguarda essa decisão para dar 
prosseguimento no assunto. 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; ABRAÃO 
ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE – aparte Joaquim Rafael Neto; 
AGILSON FLAUSINO DA SILVA; GUILHERME CÉSAR DUTRA; 
JACY DA SILVA. 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; JOSÉ JOAQUIM SOARES; PATRIK 
PELOI FLÁVIO; AGILSON FLAUSINO DA SILVA; 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 04 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
 

WALTER FERNANDES MARTINS 
Presidente 
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JOSE JOAQUIM SOARES 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

PATRIK PELOI FLÁVIO 
1º Secretário  

 
 
 
 

ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE 
2º Secretário 


