
CÂMARA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA
Estado do Paraná

CNPJ: 81.392.664/0001-45

FLS 401

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03 DE ABRIL DE 2017

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, ás dezenove horas, no recinto da
Câmara Municipal, na cidade de Godoy Moreira, Estado do Paraná. Reuniram-se na presença do
Presidente Rubens Martins de Oliveira os vereadores Almir Soares da Silva, Constante Celini
Sobrinho, Sovelth Cardoso, Cristiano Prestes de Macedo, Lurdiney Magnusson Marques, Benedito
do Couto Jerônimo e Edson Calixto de Andrade. Havendo quórum regimental, foi iniciada a Sessão
ordinária que continha em seu expediente a Ata da sessão anterior, qual foi lida e aprovada, bem
como a Indicação n" 006/2017 de autoria do Vereador Sovelth, que foi apreciada e aprovada por
unanimidade pelos demais Vereadores. Em seguida o Presidente Rubens fez a apresentação dos
novos servidores efetivos da Câmara Municipal, sendo Cleberson Marcos o Oficial Administrativo e
Gisele de Souza Auxiliar de Serviços Gerais; então concedeu a palavra aberta aos Vereadores para
fazerem suas considerações pessoais. O vereador Sovelth discorreu a respeito da grande onda de
violência que o País está vivenciando e que vem atingindo nossa cidade; comentou ainda que
conversou com o prefeito José Gonçalves a respeito da criação de uma Guarda Municipal e o uso de
câmeras nas entradas e centro da cidade para reprimir as ousadas ações dos bandidos; para tanto
necessitaria do apoio dos demais vereadores; por fim demonstrou o sentimento de realização com o
ingresso dos três novos servidores concursados à Câmara Municipal, fruto de um árduo e intenso
trabalho que hoje vemos o resultado, finalizou. Finalmente, não havendo mais o que tratar, o
Presidente Rubens Martins d: Oliveira agradeceu, a. presença de t.o~d~s
dezenove horas e quarenta mmutos. Da qual eu, Enco Alves Pereir .. a
subscrevi e a assino juntamente com os Senhores Vereadores.
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