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BOLETIM INFORMATIVO 009/2015 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 28 de Dezembro de 2015, com início as 19:00 horas, a Sessão 
Extraordinária, no Plenário, sito à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

 
• PROJETOS VOTADOS EM PLENÁRIO 

1 – Projeto de Lei nº 845/15 – Oficializa a Nomenclatura das Ruas do 
Conjunto Habitacional S.Fr.de Assis. Aprovado nas Votações. 

2 – Projeto de Lei nº 001/2015 – Dispõe sobre a Organização do Quadro de 
Pessoal Efetivo e Comissionado para a Câmara. Reprovado na Segunda e 
Terceira Votações. 

• Fala do Contador da Prefeitura 

 

Cassiano: diz ter propiciado ao Legislativo um relatório de receita 

e despesa referente ao mês de novembro, e que já sofrera 

alterações por estarmos em dezembro. 

 

PRIMIS - Prefeito Primis diz que a Casa gastou R$ 406 mil reais em 

2015; diz que houve muito desgaste entre os Poderes; quanto ao 

banheiro, citado pelo Almir, afirma ser necessário ter uma cessão 

de uso do terreno elaborado pelo proprietário da terra; quanto à 

devolução a ser feita pelo Legislativo, expõe que será aplicada nas 

necessidades do município, com muita responsabilidade, pois 

sabemos que 2016 será um ano difícil devido à crise por que passa 

todo o país; deseja um trabalho em parceira com o Poder 

Legislativo, em clima de harmonia. 

 

• RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO     

 



• GILMAR-  elogia os apontamentos da Mesa e augura voltar em 2016 

com mais fé e Deus no coração. 

 

• ALMIR - faz alusão ao banheiro no Campo da Bananeira, e que por 

isso fora direcionada parcela dos valores ora devolvidos.  

 

• VALDECIR- diz que em seu último ano como Presidente os gastos 

com a Câmara ficaram na casa dos R$ 379 mil reais enquanto que 

esta nova Diretoria gastou R$ 406 mil reais. 

 

• AMARILDO - comenta a entrega dos veículos novos à Secretaria de 

Saúde. 

 

• SOVELTH- justifica sua ausência à sessão do dia sete deste mês, 

quando acompanhara alunos da área de matemática a Maringá 

numa visita a uma horta comunitária; relata que o duodécimo está 

perto dos sessenta mil reais e que recebemos somente quarenta mil 

reais, significando um índice de retenção de mais de cem mil reais 

ao Poder Executivo, porém temos em conta corrente mais de cento 

e trinta mil reais; sendo que só o juro da aplicação daria para pagar 

o aluguel do Plenário, mas é devolvido ao Executivo; quanto à 

participação de vereadores no curso Seminário de Câmaras, houve 

vereador que lá não estava na quarta-feira, pois da Unipública 

ligaram querendo saber onde estava certo vereador; houve 

vereador que não atingiu setenta e cinco por cento de frequência 

no curso; nenhum dos participantes atingiu cem por cento de 

participação no Seminário de Câmaras; aí dizem que é preciso 

economizar, mas empregam mal o dinheiro público; desaprovam 

projetos de organização e estrutura administrativa da Câmara; o 

Legislativo não está em crise, até porque será devolvido um bom 

montante ao Executivo no final do exercício; vejo alguns vereadores 

implorando diárias e birrentos como alunos de sexto ano escolar, e 

que na sessão ficam mudos, mas lá fora falam, falam. Ressalta falas 

anteriores que diziam que a Câmara não sobreviveria se se 

separasse do Executivo, no entanto está aí a prova que diz o 



contrário; pede perdão se no decorrer do ano ofendera alguém nos 

debates e que no ano vindouro possamos viver em paz e façamos 

de Godoy um bom lugar de se viver. 

 

• PRES. SIRINEU- diz que o Legislativo abriu mão de ter um carro e 

também de usar algumas diárias para economizar o dinheiro do 

povo; e que apresenta também alguns apontamentos elaborados 

pela Mesa, onde se vê indicado o saldo positivo em conta corrente. 

Sirineu externa a todos um Feliz 2016 e que seja favorável e 

propiciador de um bom clima entre os parlamentares 

 

• JOSÉ LOURENÇO - externa votos de Feliz Ano Novo e conclama a 

que retornemos em paz em 2016 

 

Godoy Moreira, 29 de Dezembro de 2015 

        Secretaria da Câmara Municipal 


