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BOLETIM INFORMATIVO 005/2016 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 14 de março 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- fala da possibilidade da compra de um ar condicionado 

para o Plenário; quanto ao valor retido do Duodécimo, solicita que 

sejam informadas as respectivas aplicações e pagamentos, para melhor 

gerenciar o saldo em caixa; alude ainda aos recursos livres em poder 

do Executivo, que sejam repassados os gastos para que o Legislativo 

possa fazer sua prestação de contas; comenta também o montante 

recebido pela Prefeitura nestes três primeiros meses do ano, em torno 

de um milhão de reais. 

 

• AMARILDO – fala da crise na área da agricultura devido às intempéries 

e prejuízos à produção de soja, quando serão necessárias mais cestas 

básicas para as demandas. 

 

• ALMIR – destaca que convém que o vereador divulgue seus trabalhos; 

critica o não atendimento das indicações; o Executivo tem dado pouco 

respaldo a alguns vereadores. 

 
 

• SOVELTH- comenta que no final do ano a Câmara devolvera o 

montante já citado anteriormente em cheque simbólico ao Executivo, 

porém o ex-presidente disse ter devolvido ao Executivo, duzentos e 

vinte mil reais, e enfatiza que não estava na solenidade de devolução, e 

que nem foi convidado; diz que o Prefeito falara que o funcionário da 



Prefeitura leva apenas quinze minutos para executar os trabalhos da 

Câmara; queremos ser justos e pagar pelo trabalho deles; faz alusão às 

manifestações populares contra o Governo, dizendo que muitos se 

enriqueceram às custas da miséria de muitas pessoas; afirma 

descontentamento com o quadro político dos dias de hoje; expõe a 

possibilidade de greve da educação no nosso Estado. 

 

 

• GILMAR – afirma que as Secretarias sempre foram bem atendidas 

independentemente do direcionamento de recursos, não tenho citado 

ataques à Mesa; e sim que tem sido lavrado em ata apenas duas linhas 

de todo o meu discurso. 

 

• EDSON – lê sua indicação feita em dois mil e treze pedindo aquisição 

de veículo da saúde para pacientes que vão só até Arapongas e que 

devem esperar horas até que o de Londrina os traga de volta até nossa 

cidade. 

 

• JOSÉ LOURENÇO- ressalta mais uma vez a sua indicação para a cessão 

de Cartão Vale Alimentação aos servidores municipais. 

 

       Godoy Moreira, 15 de março de 2016 

           Secretaria da Câmara Municipal 


