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período de 12 (Doze) meses na Secretaria desta Casa. 
 

 
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 21ª REUNIÃO ANUAL 
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2020. 
 
 
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/justificado). 
 

 
Ao décimo oitavo do mês de maio de dois mil e vinte, 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 21ª 
Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às 20h04min e encerrados 
às 21h19min, 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 10ª (DÉCIMA) Sessão Ordinária da 21ª 
(VIGÉSIMA PRIMEIRA) Reunião Anual realizada em 18 de maio de 
2020. 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: REQUERIMENTO Nº 039/2020 DE AUTORIA DO 
VEREADOR JACY DA SILVA, O Vereador que subscreve, formulada 
de acordo com as normas regimentais vigentes, REQUER, após ouvido 
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o Douto Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro Antônio 
de Oliveira Coelho, para que nos informe o seguinte: Em relação ao 
Orçamento Impositivo (exercício de 2020) deste subscritor, na ordem 
de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais) para realização 
de mutirão de exames no exercício vigente, quantos e quais os exames 
já foram realizados, e qual o valor que foi dispendido até o momento? 
Caso contrário, qual a previsão de realização dos referidos exames? 
REQUERIMENTO Nº 040/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR JACY 
DA SILVA, O Vereador que subscreve, formulada de acordo com as 
normas regimentais vigentes, REQUER, após ouvido o Douto Plenário, 
seja remetido expediente à Ilma. Sra. Regina Márcia Cruz Silva, 
Secretária Municipal de Saúde, para que nos informe o seguinte: Em 
relação às sessões de fisioterapia, as mesmas continuam sendo 
disponibilizadas? Qual a quantidade de sessões de fisioterapia 
realizadas no mês, e, se os pacientes com distrofia e outros que fazem 
uso continuo de fisioterapia, estão tendo o direito garantido às sessões? 
Do contrário, qual o motivo? E, em relação à hidroginástica ao pessoal 
da melhor idade, se o município continua disponibilizando tal atividade 
aos nossos munícipes, se sim, quais os dias e horário, do contrário qual 
o motivo? REQUERIMENTO Nº 041/2020 DE AUTORIA DO 
VEREADOR JACY DA SILVA, O Vereador que subscreve, formulada 
de acordo com as normas regimentais vigentes, REQUER, após ouvido 
o Douto Plenário, seja remetido expediente à Gerência Regional da 
SANEPAR, para que nos informe o seguinte: De janeiro de 2019 a abril 
de 2020, no Município de Goioerê, quantos metros de rede de esgoto 
foram executados e em quais locais? Qual é o cronograma de 
ampliação de rede de esgoto no município de Goioerê e quais os 
setores que receberão tal serviço? Qual é o percentual existente de 
rede de esgoto no município de Goioerê? REQUERIMENTO Nº 
042/2020 DE AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI FLÁVIO 
E JOAQUIM RAFAEL NETO, Os Vereadores que subscrevem, 
formulada de acordo com as normas regimentais vigentes, 
REQUEREM, após ouvido o Douto Plenário, seja remetido expediente 
ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito 
Municipal, determinando ao setor/departamento ou secretaria 
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competente, para que nos informe o seguinte: Em relação às ações de 
enfrentamento do COVID-19, quais as reais despesas que o município 
teve até o presente momento, detalhar se possível? INDICAÇÃO N.º 
064/2020 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, Prefeito 
Municipal, para que seja incluso no cronograma de serviços da 
prefeitura, a devida manutenção do trecho secundário que margeia a 
Rodovia PR 180, mais precisamente das proximidades da Cooperativa 
Agroindustrial Consolata até a Garapeira, no bairro Bairro Aeroporto. 
INDICAÇÃO Nº 065/2020 DE AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK 
PELOI FLÁVIO E JOAQUIM RAFAEL NETO, Os Vereadores que 
subscrevem, formulada de acordo com as normas regimentais 
vigentes, solicitam, após ouvido o Soberano Plenário, seja 
encaminhado a remessa de expediente ao Exmo. Sr. PEDRO 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal, para que inclua 
no cronograma de obras a execução dos seguintes serviços: 
Manutenção da malha viária da Rua São Paulo, no bairro Vila Guaíra, 
executando ações de tapa buracos; e, Instalação de ondulação 
transversal, na confluência das Ruas do Café com a Rua Barbosa 
Ferraz. INDICAÇÃO Nº 066/2020 DE AUTORIA DO VEREADOR 
GUILHERME DUTRA, O Vereador que subscreve, formulada de 
acordo com as normas regimentais vigentes, solicita, após ouvido o 
Soberano Plenário, seja encaminhado a remessa de expediente ao 
Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito 
Municipal, para que inclua no cronograma de obras a execução dos 
seguintes serviços: Manutenção da malha viária das Ruas: Paulo Kato; 
Neide Silva Cavalcante; Campo Mourão; Augusto Pastorello; Araçatuba 
e Tsutomo Tanaka; no bairro Jardim Primavera, promovendo a 
revitalização da malha asfáltica nas referidas vias. INDICAÇÃO Nº 
067/2020 DE AUTORIA DOS VEREADORES ABRAÃO ISAQUE 
MIRANDA CAVALCANTE, AGILSON FLAUSINO DA SILVA, 
JOAQUIM RAFAEL NETO, PATRIK PELOI FLÁVIO E WALTER 
FERANDNES MARTINS, Os Vereadores que subscrevem, formulada 
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de acordo com as normas regimentais vigentes, solicitam, após ouvido 
o Soberano Plenário, seja encaminhado a remessa de expediente ao 
Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito 
Municipal, que, diante da Lei Estadual nº 20.189/2020, sancionada na 
última semana de abril pelo governador Carlos Massa “Ratinho” Junior, 
tornando obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo 
o estado do Paraná, que o Nobre Prefeito, através dos mecanismos 
legais, adquire máscaras para serem distribuídas aos munícipes em 
situação de vulnerabilidade social. 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; AGILSON FLAUSINO DA 
SILVA; GUILHERME CESAR DUTRA – aparte Agilson Flausino da 
Silva; 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 – aparte 
Guilherme Cesar Dutra; AGILSON FLAUSINO DA SILVA; 
GUILHERME CESAR DUTRA; JACY DA SILVA; JOSÉ JOAQUIM 
SOARES. Não havendo outras matérias sujeitas à deliberação 
Plenária, agradecemos aos amigos internautas que estão nos 
acompanhando através das páginas oficiais da Câmara - via Facebook 
e pelo canal do Youtube, aos Senhores Vereadores pela forma 
democrática como se portaram, desejando a todos uma boa noite, e 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. 
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SALA DAS SESSÕES, EM 18 DE MAIO DE 2020. 

 
 
 
 

JOSÉ JOAQUIM SOARES 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

PATRIK PELOI FLÁVIO 
1º Secretário 

 
 
 
 

ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE 
2º Secretário 


