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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 21ª REUNIÃO ANUAL
REALIZADA EM 22 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 vigésimo segundo 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 12ª Sessão
Ordinária da 21ª Reunião Anual. Os trabalhos foram iniciados às
20h01min e encerrados às 21h00min, 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 12ª (décima
segunda) Sessão Ordinária da 21ª (vigésima primeira) Reunião Anual
realizada em 22 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 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 Nº 025/2019 – Recebida do Chefe do Poder Executivo,
apensando PROJETO DE LEI Nº 026/15/2019 – Súmula: DISPÕE A
CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO E DÁ
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OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTO Nº 040/2019 DE
AUTORIA DOS VEREADORES ABRAÃO ISAQUE MIRANDA
CAVALCANTE, JAIME VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO,
JOSÉ JOAQUIM SOARES, 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, MD, Prefeito Municipal, determinando ao setor, departamento
ou secretaria competente, para que nos informe sobre o serviço de
dedetização nas Escolas e CMEIS do Município: O Serviço está sendo
realizado periodicamente? Qual a última vez que o referido serviço foi
realizado? Enviar a cópia dos comprovantes de dedetização.
REQUERIMENTO Nº 041/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES
ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME VIEIRA
BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO, JOSÉ JOAQUIM SOARES,
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, MD,
Prefeito Municipal, determinando ao setor, departamento ou secretaria
competente, para que nos informe: Há algum projeto de saúde bucal
realizado in loco nos Centro de Educação Infantil de Goioerê? Se sim,
Com que frequência o mesmo trabalha diretamente com as crianças?
Se não, o que impede a realização? REQUERIMENTO Nº 042/2019 DE
AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI FLÁVIO, ABRAÃO
ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME VIEIRA BUENO,
JOAQUIM RAFAEL NETO, JOSÉ JOAQUIM SOARES 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, para que determine à Secretaria Municipal
de Saúde, que nos informe o seguinte: Quando o paciente é atendido
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nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Goioerê e há pedido
do médico para internação, o internamento é automático ou há ainda
alguma triagem no Pronto Atendimento/Hospital Santa Casa de
Misericórdia Maria Antonieta? REQUERIMENTO Nº 043/2019 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 aprovação pelo
Soberano Plenário, seja remetido expediente ao Exmo. Sr. Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, para que determine à
Secretaria Municipal de Cultura, que nos informe o seguinte: Em
relação
ao
desenvolvimento
do
projeto
denominado
“GOIOATIVIDADES”, por qual motivo o mesmo não está sendo mais
ministrado no bairro Jardim Primavera? Se o mesmo voltará a ser
executado no referido bairro? Se sim, qual o cronograma da atividade
para o bairro? E, quais os bairros onde ainda há o projeto? INDICAÇÃO
Nº 088/2019 DE AUTORIA DOS VEREADORES PATRIK PELOI
FLÁVIO, ABRAÃO ISAQUE MIRANDA CAVALCANTE, JAIME
VIEIRA BUENO, JOAQUIM RAFAEL NETO, JOSÉ JOAQUIM
SOARES 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 o Conselho Municipal
de Trânsito, promovam estudos, objetivando o seguinte: Refazer a
pintura das faixas de pedestres na área central da cidade. INDICAÇÃO
Nº 089/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR JACY DA SILVA - O
Vereador que subscreve, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, solicita, após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que juntamente com as
secretarias competentes, em especial Secretaria Municipal de Saúde,
estudem a viabilidade de ampliação do horário de atendimento das
unidades básicas de saúde do Município de Goioerê para 60 (sessenta)
horas semanais, adotando o modelo proposto pelo Ministério da Saúde,
consequentemente, assegurando mais recursos do governo federal.
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Tal medida foi anunciada na terça-feira, dia 09/04, pelo Ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta. INDICAÇÃO Nº 090/2019 DE
AUTORIA DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA SILVA - O
Vereador que subscreve, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, solicita, após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, sugerindo a verificação das
possibilidades para que o Município designe mais agentes fiscais para
fiscalizarem obras, construções, terrenos, empresas, comércios,
ambulantes, enfim: se houver algum candidato aprovado em concurso
vigente para chamar, ou algum funcionário que seja fiscal mas esteja
alocado em outro setor, ou promoção ou até mesmo a possibilidade
jurídica de terceirização do serviço. INDICAÇÃO Nº 091/2019 DE
AUTORIA DO VEREADOR AGILSON FLAUSINO DA SILVA - O
Vereador que subscreve, formulada de acordo com as normas
regimentais vigentes, solicita, após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, sugerindo, o chamamento de
candidatos aprovados em concurso vigente, para o cargo de serviços
gerais, a fim de se ter uma maior equipe para o trabalho na limpeza da
cidade, respeitando-se os limites constitucionais. INDICAÇÃO Nº
092/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR GUILHERME DUTRA - O
Vereador que subscreve, formulada em consonância com as normas
regimentais vigentes, solicita, após ouvido o Soberano Plenário, seja
remetido expediente ao Exmo. Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COELHO, MD. Prefeito Municipal, para que juntamente com as
Secretarias competentes, ultime as providências necessárias,
objetivando a realização da limpeza do local onde estão despejando
entulhos, galhadas e mobílias velhas, jogados nas imediações do
Jardim Bela Vista. É o que consta, Senhor Presidente. Nesse Momento
o Vereador José Joaquim Soares solicitou o registro de sua presentaça.
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;
AGILSON FLAUSINO DA SILVA; PATRIK PELOI FLÁVIO;
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.

5

GUILHERME CÉSAR DUTRA; JACY DA SILVA. 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. 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;
AGILSON FLAUSINO DA SILVA; GUILHERME CÉSAR DUTRA. 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 22 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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