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BOLETIM INFORMATIVO 006/2016 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 21 de março de 2016, com início às 19h5min a Sessão Ordinária, no 
Plenário, sito à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

• PROJETOS  
Projeto de Lei nº 847/16- votado e aprovado na sess ão com interstício 
de 5 minutos  
Projeto de Lei nº 848/16- votado e aprovado na sess ão com interstício 
de cinco minutos. 
Projeto de Lei nº 849/16 - aprovado em primeira vot ação 
Projeto de Lei nº 850/16 – aprovado em primeira vot ação 
Projeto de Lei nº 851/16 – aprovado em primeira vot ação 
Projeto de Lei nº 852/16 – Pedido vistas pelo verea dor Edson 
 
Indicação do vereador Sovelth sob o nº 002/16 - apr ovada  

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

 

• PRES. SIRINEU-  
 

• EDSON – pede vistas ao projeto de Lei nº 852/16 por se tratar de 

assunto referente à aposentadoria de servidores inativos e ativos. Ao 

final da sessão ele afirma: que o que está infestando o país não é o 

mosquito e sim o “jararaca” do ex-presidente Lula. 
 

• SOVELTH- comenta sobre o combate à Dengue, ressaltando que o 

município também mantenha limpos seus terrenos; quanto à 

sindicância na saúde para apurar denúncias minhas, é só marcar dia e 

horário que comparecerei. Sou favorável ao Pedido de Vistas. 

 
 



• GILMAR – É favorável ao Pedido de Vistas requerido pelo Vereador 

Edson, pois é preciso votar para o bem do servidor e que alguém venha 

nos esclarecer este Projeto. 

 

 

 

          Godoy Moreira, 22 de março de 2016 

           Secretaria da Câmara Municipal 


