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BOLETIM INFORMATIVO 001/2015 

CÂMARA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 19 de outubro de 2015, com início as 19:00 horas, a sua 29ª sessão 
ordinária, no Plenário, sito à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

• PROJETOS A SEREM ENVIADOS PARA AS COMISSÕES 
PERMANENTES: 

1- Projeto de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 
2016. 
 

• PROJETOS A SEREM VOTADOS EM 1ª VOTAÇÃO : 
Sessão Ordinária do dia 26/10/2015 

1 – Projeto de Lei nº 841/15 - Dispõe sobre autorização para abertura de 
Crédito Especial, no valor de R$ 50 mil reais. 

Concedente: Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento. 

Objetivo: melhoria na renda e na qualidade de vida dos pequenos 
agricultores rurais. 

 

• REQUERIMENTOS OU INDICAÇÕES DOS VEREADORES :  
 

• Ver. Gilmar Stefani . Indicação de nº 005/15, que solicita terraplanagem 
e construção de uma casa ao senhor João de Souza Brito, trabalhador 
rural morador na Água da Pintada, Estrada da Ferradura. 

 

• RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO ANTERIOR 
Sessão do dia 19/10/2015 
 
VER. VALDECIR MARTINS  - Valdecir relata as conquistas das casas da 
Cohapar, quando hoje os contemplados puderam assinar o Contrato 



definitivo com a Caixa Econômica Federal; aproveita o ensejo para 
agradecer o empenho do prefeito e do vice que não mediram esforços 
para esta vitória acontecesse. 
 
VER. AMARILDO - Amarildo diz se eu criticar este mandato estarei 
criticando a mim mesmo; as benfeitorias, maquinários, estão no pátio da 
prefeitura, graças à luta e dedicação desta Administração Municipal. 
 
VER. ALMIR - Almir frisa mais uma vez que não é oposição à 
administração municipal; mas há tempos que requeri maquinários para 
consertar trechos na minha região, lamento não ter conseguido nestes 
anos se quer a construção de um banheiro digno no Campo do 
Bananeira. 
 
VER. SOVELTH-  Sovelth diz ser função do vereador, legislar e fiscalizar 
a administração, votar projetos acompanhar o andamento das obras, 
julgar as contas do Executivo e também da Casa; mas esta Casa de 
Leis não tem competência para investigar e apurar possíveis 
irregularidades e conduzir denúncias, pois nem temos advogado, 
tampouco assessor jurídico para nos auxiliar, por isso a alternativa foi 
apresentar uma carta ao Ministério Público do Estado e o mesmo, 
acatando-a, encaminhou ao Gaeco de Maringá para os procedimentos. 
 
VER. GILMAR- Gilmar afirma que as pessoas que aqui vêm não é só 
para ouvir discussões, brigas. 
 
VER. EDSON - Edson afirma que às vezes o silêncio de um vereador 
fala mais alto, no entanto o povo está gostando muito dos debates 
ocorridos no plenário da Câmara. 
 
PRES. SIRINEU- Sirineu afirma que a Casa sabe o que está fazendo, o 
percentual do Duodécimo tem vindo para a conta, ficando para o 
Executivo o restante e não tenho conhecimento onde está sendo 
empatado; ainda não foi feita prestação de contas da Casa porque a 
contabilidade está vinculada, mas há um saldo positivo e que está 
aplicado; almejamos um legislativo diferenciado, futurista; não temos 
contador, nem assessor jurídico, porém esta Mesa Diretora respeita as 
opiniões de cada vereador; a sessão não é lugar para ataques pessoais; 
quando das conquistas do Município, o Legislativo nem é lembrado; 
encontra-se para discussão a proposta para a criação dos cargos da 
Câmara, não é para contratação imediata, pois só se admite 
funcionários para a esta Casa através de concurso público. 
 
  Godoy Moreira, 26 de outubro de 2015 


