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BOLETIM INFORMATIVO 008/2016 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 04 de abril de 2016, com início às 19h a Sessão Ordinária, no Plenário, sito 
à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

 

• PROJETOS APRESENTADOS  
Projeto de Lei nº 853/16 -  2ª e 3ª votações 
 

• INDICAÇÕES: 003/16 e 004/16 – de autoria do Ver. So velth 
  
 

 
• RESUMO DA FALARESUMO DA FALARESUMO DA FALARESUMO DA FALA    NA SESSÃO NA SESSÃO NA SESSÃO NA SESSÃO     

 

• LUCIMAR- do Departamento de saúde explica a necessidade de o 

Município estar inserido no Protocolo do Programa implantação do 

SAMU. Ela expôs a urgência na aprovação do Projeto; parece ser 

inviável para nós, mas é preciso que o município faça parte deste 

consórcio; Godoy terá que pagar R$ 1,30 (hum real e trinta centavos) 

per capita; o Samu assume a responsabilidade para com o paciente, 

uma vez que acionado. 

 

• EDSON - questiona se há garantia ao paciente quanto à vaga 

hospitalar. Amarildo exemplifica casos atípicos quanto à espera do 

Samu.  

 

• ALMIR - comenta o ocorrido quando do acidente fatal com seu filho e 

que só foi possível ser atendido por ter acionado tal serviço. 

 



• GILMAR – diz que este projeto traz algo de bom, no entanto afirma 

que a Casa de Leis é discriminada, todos os projetos vêm prontos, tudo 

de cima para baixo e em cima da hora para ser aprovado. 

 

• PRES. SIRINEU- externa voto de felicidades ao vereador Valdecir pelo 

seu aniversário no dia primeiro deste mês; quanto ao assunto em 

discussão, afirma ser necessário que o acidentado tenha direito ao 

DEPVAT, independentemente se o carro ou moto estejam legalmente 

autorizados a trafegar, no entanto ante alguns sinistros a pessoa não 

faz boletim de ocorrência por estar irregular seu veículo. 

 

• SOVELTH- pontua seus objetivos pela apresentação das Indicações: a 

de número três solicita quebra-molas próximo à praça do Conj. Hab. 

Morada do Sol; a de número quatro requer a construção de ciclovia e 

pista de pedestres do Portal até o barracão onde funcionava a Coamo. 

 

• PRES.SIRINEU - expõe sobre o pagamento das Custas e entrega ao 

vereador Amarildo cópia de todo o processo, restando apenas a 

microfilmagem do citado cheque de R$ 5.500 reais, e que ao gerente 

do Banco do Brasil fora dado mais trinta dias para vir a microfilmagem; 

explicitou que o fator gerador deste processo foi a afirmação do 

Prefeito que só repassaria o Duodécimo se fosse por via judicial; e foi-

lhe impetrado Mandato de Segurança; neste ínterim o Prefeito realizou 

a transferência à conta do Legislativo. 

 

• VALDECIR- concorda com a implantação do Samu, pois certa vez seu 

filho se envolveu numa acidente e foi difícil seu atendimento; frisa a 

necessidade e o município adquirir um caminhão pipa. 

 

• SOVELTH - rebate a colocação do Prefeito e do Vice quando estão 

dizendo que estas Custas são provenientes da denúncia ao Gaeco; isso 

é mentira, pois não teve custos; e outras despesas gastei de meu bolso, 

mesmo porque estive por três vezes no referido órgão em Maringá; 

afirma que se deve tomar cuidado em usar a máquina pública para 

beneficiar só algumas pessoas, somos agentes políticos investidos do 



poder de fiscalizar; comenta o fato de o carro oficial do gabinete do 

Executivo ter ido a Arapuã num evento esportivo; constantemente 

somos atacados pelo Executivo; quando falo, posso comprovar. 

 

• GILMAR- questiona: se o Legislativo venceu na Justiça, por que teve 

que pagar Custas do processo de Mandato de Segurança? 

 

 

 

              Godoy Moreira, 05 de abril de 2016 

           Secretaria da Câmara Municipal 


