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BOLETIM INFORMATIVO 002/2016 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 22 de fevereiro de 2016, com início às 19h, a Sessão Ordinária, no 
Plenário, sito à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

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

 

• PRES. SIRINEU- cumprimenta os presentes e passa a palavra à 

Lucimar, Diretora do Departamento de Saúde do Município. 

• LUCIMAR LUCIMAR LUCIMAR LUCIMAR ---- responde ao fato ocorrido e questionado pelo vereador 

Sovelth quanto ao profissional de saúde ter atendido um paciente 

com muito atraso e com indícios de embriaguez, ao que será aberta 

uma sindicância para apurar os fatos, sendo necessário que o 

vereador apresente nomes dos envolvidos na denúncia.    

 

• VALDECIR- Valdecir elogia os esforços do Prefeito em busca de 

melhorias ao Município. 

 

• AMARILDO - comenta sobre a denúncia do profissional em questão, 

afirmando ser difícil encontrar médico que permaneça aqui em 

nossa cidade, pois esta classe requer um lugar com vida social mais 

ativa, mesmo que aqui o salário seja na casa dos vinte ou trinta mil 

reais; somos um povo acolhedor; nosso povo gosta de médicos que 

interajam com a comunidade, profissional popular. 

 

• SOVELTH- agradece a presença de todos e destaca a pessoa do 

médico Aderbal e servidores municipais; o vereador traz para esta 

Casa as angústias da população, e que na Capela Mortuária foi 

abordado por munícipe que relatou o ocorrido, já mencionado pela 



Lucimar, quando o profissional da saúde estava no Bairro da 

Ferradura enquanto ele esperava atendimento médico; voltando-se 

para o médico Aderbal lhe assegura tranquilidade, nosso povo 

precisa de bom atendimento; quando da reunião sobre a Dengue, 

no dia dezenove deste mês, três cidadãos me ligaram pedindo 

providências, porque às onze horas da manhã não havia médico 

para atender no hospital; ressalto que poucos municípios tem uma 

estrutura como a nossa na área da saúde. 

 

• DR. ADERBAL - diz que há vinte e dois anos presta serviços em 

Godoy, e este fato pode levar o povo a pensar que era eu que assim 

comportara, por isso solicito que o vereador aponte o nome do 

profissional para serem tomadas as providências cabíveis, com 

insistência pede que o vereador cite o nome do profissional, o que o 

vereador não o fez.  

 

• PRIMIS - relata estar sentido com alguns vereadores que tentam 

desarticular a administração nas redes sociais; tempos atrás era um 

orgulho irmos a outros municípios e ouvir bons comentários sobre 

nosso município; hoje só falam que aqui há dengue não tem nada 

que possa atrair pessoas, pois não há saúde adequada, médico 

atende embriagado; o vereador denunciou que não havia dipirona 

na farmácia do Posto de Saúde, o senhor tem que medir as palavras 

vereador, saber o que fala; quem vê isto tudo não vai querer 

investir em nossa cidade, onde até médico atende embriagado; 

quanto à devolução de erário no final do ano, houve divulgação 

errônea, não foram devolvidos quatro mil das aplicações e sim um 

total de cento e vinte e seis mil reais, já somados com a aplicação, 

foi falado que não houve aumento salarial, houve sim, pois alguns 

servidores receberam o devido aumento, como, por exemplo, os 

Auxiliares de Enfermagem que passaram de R$ 678,00 para R$ 

900,00; motoristas de R$ 678,00 para R$ 900,00; Educador Infantil 

de R$ 1.260,00 para R$ 2.034,00 e assim muitos outros; o que o 

senhor está querendo é jogar os funcionários contra o prefeito, 

mentindo para a sociedade; isto pode ser visto no Portal da 

Transparência; o Município avançou e muito, melhorando a 



qualidade de vida de nosso povo; quando se notar algo errado, é só 

procurar a Secretaria respectiva e expor os fatos; temos que fazer 

um trabalho em conjunto; a sociedade fica prejudicada com certos 

comentários; com tantas denúncias falsas, mentirosas, por isso 

ficamos indo sempre ao Ministério Público para defesa das 

acusações, e isto faz o município parar; que o Presidente reveja a 

publicação dos valores devolvidos e se retrate ante a população; 

combinamos no ano passado que a Prefeitura repassaria quarenta 

mil reais do Duodécimo e foi pedido quarenta e cinco mil reais, e 

até chamei a atenção dos servidores pela transferência, mas no mês 

que vem este valor será repassado só se for através de meio 

judicial; agora vamos reter valores para pagar os servidores que 

prestam serviços para a Câmara, ou seja, contador, advogado, setor 

de empenho, contabilidade, licitação, compras, jornal, programas 

da helotec; por que reter dinheiro na conta sendo que poderia ser 

aplicado para o bom desenvolvimento das secretarias, pois sempre 

sobram uns dez mil reais por mês; é preciso mudar, é preciso maior 

parceria em busca do bem comum; e aproveita para agradecer as 

aprovações de todos os projetos, até mesmo os de urgência; o 

município desenvolveu e está desenvolvendo em todas as áreas, 

estas denúncias entristecem o povo e força o Prefeito a vir se expor 

aqui na Câmara; vemos que a crise está forçando prefeituras a 

atenderem só meio período; temos mais de dez milhões em obras 

sendo executadas, o que não pode é espalhar a mentira que acaba 

quando a verdade chega; é preciso que o vereador analise tudo e 

tentar melhorar, pois atirar pedras é fácil; afirmo que o valor do 

montante devolvido para a  Prefeitura não era o que foi publicado, 

lá não chegou só se foi para o bolso do vereador; que as sobras do 

duodécimo sejam direcionadas pela Casa de Leis às Secretarias de 

Esporte, Assistência Social, isto sim vai demonstrar um bom 

trabalho; que possamos sentar juntos e rever a melhor forma de 

empregar estas sobras, pois é injustiça reter este dinheiro e faltar 

recursos nos cofres da Prefeitura para investimentos em melhorias, 

está faltando união, precisamos falar a mesma linguagem; agradeço 



o povo que me escolheu e a mim confiou a Prefeitura e por isso 

hoje estou com 96% de aprovação na Administração. 

 

• PRES. SIRINEU- relata que em 2015 foi aprovado um crédito 

adicional de mais de 4 milhões para o Executivo, que fica para o ele 

trabalhar sem ter que passar pela Câmara; o Duodécimo é de 7%; 

abrimos mão do veículo para a Casa, economizamos em diárias; 

quando do problema no início de 2015, assumimos o ressarcimento, 

não por causa de denúncias ao Ministério Público e sim por 

entender que o dinheiro não é nosso e sim do povo; cada vereador 

é responsável pelos seus atos; eu me afastei de minhas funções, 

cujo salário é de R$ 1.500,00, que ficam hoje para os cofres do 

Município; podíamos sim sentarmos com o senhor prefeito para 

acertarmos, porém numa reunião na Casa da Cultura, não sei por 

qual objetivo, o senhor prefeito nos chamou de frouxos, este tipo 

de linguagem  não fica bem; a devolução foi sim de R$ 126.174,93 

que estavam na conta corrente e mais a aplicação financeira, com a 

qual daria para pagarmos o aluguel do plenário; não sei mais em 

que economizar, só se fecharmos as portas; queremos um 

município cada vez melhor, e que estas palavras e políticas infantis 

não mais se repitam; reconhecemos sim o bom trabalho, o prefeito 

interfere na fala do Presidente. 

 

• PRIMIS - diz que quanto à denúncia do profissional da saúde será 

aberta uma sindicância e, se positiva, afastá-lo imediatamente. 

 

• SIRINEU - retoma a palavra dizendo a citação de indícios de 

embriaguez não conota comprovação de embriaguez; se eu disser 

que o vereador Edson está com indícios de embriaguez é bem 

diferente de dizer que está bêbedo, nem temos aqui um bafômetro.  

 

• SOVELTH - Retomando a palavra Sovelth diz que a esfera de todo 

este clima de terrorismo na cidade quem está espalhando é você 

Prefeito, a rede social foi mal interpretada pelo senhor, porque às 

vezes alguém posta comentários e até elogios à administração e 



você não entende e usou e usa de terceiros para atacar a pessoa 

que fez comentário; e agora você mesmo está se desgastando em 

debate na rede social; em todos os eventos você prefeito e as 

pessoas que vão falar está em estado de sofrência, passe otimismo 

às pessoas e não venha com ataques a nós vereadores, e ainda diz 

que temos medo de V.Exª.; o prefeito interrompe a fala do 

vereador; a Mesa lhe enviou dois ofícios um para o senhor vir à 

sessão e outro para não vir, o senhor optou por não vir, então lhe 

foi dada a oportunidade vir falar, sim; o Secretário Aquelino foi 

questionado se foi isso que aconteceu, e ele respondeu que sim; 

notaram que o prefeito quer até administrar o Legislativo? Demos 

plena e total condições do prefeito trabalhar; é sabido que nenhum 

trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo; o vereador 

se reporta à fala anterior e expõe índices das perdas  inflacionárias 

de 2013 a 2015, ao que o prefeito o interrompe dizendo por que a 

Câmara quer ficar com recursos se não está desmembrada? Sovelth 

lhe diz que não está totalmente desmembrada porque você prefeito 

tem articulado contra a Casa e fazendo com que os vereadores 

trabalhem contra as decisões de desvincular; enquanto o senhor 

falava eu não interrompi, agora por favor, põe-se no seu lugar e 

permita que eu use meu espaço, eu estou falando. 

 

• PRIMIS - levanta-se e em voz alta diz: vereador não venha com 

mentiras não e que já estou por aqui com você, vereador está 

falando demais, você vereador não está mexendo com moleque 

não! 

 

• SIRINEU - O Presidente intervém, agradece os presentes e encerra a 

sessão. 

 

Godoy Moreira, 23 de Fevereiro de 2016 

        Secretaria da Câmara Municipal 


