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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE ABRIL DE 2017

Aos dez 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, José Lourenço dos Santos, 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. Em seguida o Presidente Rubens
Concedeu a palavra aberta aos demais Pares para fazerem suas considerações pessoais. O Vereador
Sovelth parabenizou o Executivo Municipal e sua equipe de trabalho pelas conquistas, nas quais
houve inauguração e solenidade na sexta-feira dia sete do corrente mês e ano na entrega do "Meu
Campinho", uma viatura para o destacamento da Polícia Militar e um Veículo para o Conselho
Tutelar de Godoy Moreira; justificou que não esteve presente no palco de apresentação devido estar
ocorrendo dia letivo normal, apenas aproveitou um pequeno intervalo que teve para apreciar o
evento; concorda com a fala do Deputado Artagão Júnior que disse que Godoy Moreira serve de
parâmetro para as demais cidades da região, uma vez que possui um complexo esportivo amplo e
bem planejado, construídos numa mesma área ainda ao lado das escolas do município; o município
está de parabéns, com um Executivo sério e competente, uma cidade com estrutura e bem organizada,
resta a nós agora trabalhar em prol de criação de empregos para assegurar nossos filhos e jovens no
munícipio com condição de vida, finalizou. O Vereador Cristiano (Du Macedo) convida a sociedade
para sempre estar presente nas sessões, pois é a oportunidade COITetapara acompanhar o trabalho dos
parlamentares; justificou sua ausência na solenidade de inaugurações e rebateu as conversas surgi das
na rua dizendo que não estava na ocasião devido estar tornando oposição do Executivo; afirmou que
a Câmara em sua totalidade está trabalhando em conjunto e união com o Executivo e enquanto ele
continuar sendo um bom Prefeito com trabalho e atitudes corretas como está, sempre terá os
vereadores em seu favor. Agradeceu e parabenizou o Executivo pelas conquistas, argumentando que
para os Conselheiros Tutelares, quanto os Policiais Militares, desenvolverem um trabalho eficiente é
necessário ter ferramentas de trabalho e, para tanto receberam estes novos veículos; por fim defendeu
que os Conselheiros Tutelares desempenham um trabalho bastante difícil, muitas das vezes tendo que
proteger até jovens que cometeram atos repudiantes, além de sempre terem que estar à disposição
para possíveis ocorrências inesperadas; merecem valorização, concluiu. O Vereador Almir (Mirão)
relembra que muitas vezes sofreram críticas pela atitude em buscar a desvinculação do Poder
Legislativo do Poder Executivo, no entanto, hoje temos o resultado, uma Câmara com seu quadro
funcional próprio. O Secretário da Câmara fez um breve resumo dos trabalhos desenvolvidos neste
início de ano, inclusive abordou sobre o Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Contador o
qual está com inscrição aberta. O presidente Rubens ressaltou a importância do papel que o Poder
Legislativo desenvolve no município e diz que agora a Câmara tem estrutura para desenvolver um
bom trabalho, já que tem um quadro próprio de funcionários; quanto à segurança pública no
município diz ter conversado com o Prefeito José Gonçalves o qual disse já estar buscando soluções
para os problemas existentes. Finalmente, não havendo mais o que tratar, o Presidente Rubens
Martins de Oliveira agradeceu a presença d~~~SSãO ás dezenove horas e trinta
minutos. Da qual eu, Érico Alves Pereira .... ~=';~ubscrevi e a assino juntamente
com os Senhores Vereadores.

Avenida Natanael Verti, 557. Centro - fone: (43) 3463- I 059- CEP 86938 - 000 Godoy Moreira - Pr
E-mail: call1ara(í(clllf!.odo\.lllorei!"a.!lr.f!.ov. hr

Assinado digitalmente por: GODOY MOREIRA CAMARA MUNICIPAL:81392664000145
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 25/04/2017 às 21:40:30

                               1 / 2



"-CAMARA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA
Estado do Paraná

CNPJ: 81.392.664/0001-45

ãrtins de Oliveira
Presidente

?J!:3.!p
Vice- Presiden te

Constante Celini Sobrinho
10Secretário

BOfll J'ene ito o outo eronimo
Vereador

~0
Almir Soares da Silva

Vereador
Lurdiney Magnusson Marques

28 Secretária

Edson Calixto de Andrade
Vereador

Avenida Natanael Verri, 557, Centro - fone: (43) 3463-1059- CEP 86938 - 000 Godoy Moreira - Pr
E-mail: camara(cv.cmgodoymoreira.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: GODOY MOREIRA CAMARA MUNICIPAL:81392664000145
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 25/04/2017 às 21:40:30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2017-04-25T21:40:30-0300




