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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2021 FLS 579 

Ata da Quinta Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona Legislatura, 

realizada às dezoito horas do dia 19 de abril do ano de 2021 

 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, ás dezoito 

horas, no recinto da Câmara Municipal, na cidade de Godoy Moreira, Estado 

do Paraná, reuniram-se na presença do Presidente José Lourenço dos Santos 

os vereadores Altamiro de Oliveira, Cristiano Prestes de Macedo, Edson 

Calixto de Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Luiz Aparecido Moreira, 

Osmar Batista dos Santos Neto, Sovelth Cardoso e Valdecir Martins. 

EXPEDIENTE: Havendo “Quórum” Regimental, foi iniciada a Sessão 

Ordinária, primeiramente foi feita a leitura de um versículo bíblico e 

posteriormente todos fizeram a Oração do Pai Nosso. Após, o Sr. Primeiro 

Secretário, Cristiano Prestes de Macedo fez a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia doze de abril do corrente ano, e em seguida fora posta pelo 

Sr. Presidente José Lourenço dos Santos para aprovação em plenário, tendo 

sido aprovada por todos os presentes. ORDEM DO DIA: 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº005/2021 QUE “Autoriza 

crédito na importância de até 172.456,68 (cento e setenta e dois mil 

quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos). 

SEGUNDA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 003/2021 SÚMULA: 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO INCISO II E §2º DO ARTIGO 21 

DA LEI 885/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INDICAÇÕES Nº 

010/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR ALTAMIRO DE OLIVEIRA, 

011/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR VALDECIR MARTINS, 012, 

013 E 14/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR SOVELTH CARDOSO, 

015 E 16/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR LUIZ APARECIDO 

MOREIRA. TERCEIRA VOTAÇÃO (REDAÇÃO FINAL) DO PROJETO 

DE LEI Nº 003/2021 SÚMULA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO 

INCISO II E §2º DO ARTIGO 21 DA LEI 885/2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”.  Após o Sr. Primeiro Secretário fez a leitura do Projeto 

de Lei Nº005/2021 e seguidamente abriu a palavra aos demais Vereadores 

para comentarem acerca do projeto ora apresentado, tendo o Vereador 

Sovelth Cardoso feito uso da palavra, Sovelth lembrou aos presentes que no 

fim do ano passado um Projeto parecido com este havia tramitado e sido 
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aprovado por esta Casa, lembrou ainda que o Projeto novo retirara dotação 

Orçamentária dos vencimentos e vantagens de pessoal da área da educação. 

Posteriormente também fez o uso da palavra o Vereador Luiz Aparecido 

Moreira, Luiz discorreu acerca do projeto apresentado, para ele se preciso 

farão uma análise técnica a respeito da matéria do Projeto. Após fora posta 

em Votação pelo Sr. Primeiro Secretário ao Segunda Votação do Projeto de 

Lei Nº003/2021, feita a leitura pelo Secretário, o mesmo seguiu para votação 

obtendo aprovação por unanimidade dos votos. Logo após foram lidas as 

Indicações Nº 10, 11, 12, 13 e 14, 15 e 16/2021 de Autoria dos Vereadores 

Altamiro de Oliveira, Valdecir Martins, Sovelth Cardoso e Luiz Aparecido 

Moreira. Após a leitura das indicações fora aberta a palavra a cada um dos 

autores, tendo sido o primeiro a comentar sobre suas indicações o Vereador 

Luiz Aparecido Moreira, Luiz comentou que sua indicação é fruto das visitas 

que vem fazendo nas localidades bem como das cobranças que vem 

recebendo da comunidade, para ele toda indicação apresentada por ele e pelos 

demais pares é importante. Em seguida comentou a respeito das suas 

indicações o vereador Sovelth Cardoso, Sovelth comentou a respeito da 

Indicação que pedia ao Executivo que se inclua o nome do Sr. Ex-Prefeito 

José Gonçalves, falecido recentemente, no “PAÇO MUNICIPAL DE 

GODOY MOREIRA” Sovelth diz que José contribuiu muito para o 

município e diz ser justa a homenagem a ele. Após Sovelth teceu breves 

comentários sobre as demais indicações por ele apresentadas, e diz que 

muitas já foram discutidas e apresentadas antes, mas que nunca saíram do 

papel; que espera que dessa vez elas se concretizem, por fim ele parabenizou 

cada um dos Vereadores Individualmente por suas Indicações. Logo após fez 

o uso da palavra o Vereador Valdecir Martins que também comentou a 

respeito da sua indicação, Valdecir também lembrou que algumas das 

indicações foram apresentadas anteriormente em mandatos passados e que 

nunca viram a luz do dia, espera ele que desta vez elas também venham a se 

concretizar. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Altamiro que 

também comentou a respeito de sua Indicação de um campo de Futebol na 

área do “TENTILHÃO”, Altamiro comentou que na localidade onde pede 

que seja feita a construção de um campo de futebol tem muitos munícipes, 

crianças e adolescentes, e estes pedem que lá seja feita a construção de um 

campo de futebol, Altamiro diz que o esporte auxilia muito na melhoria de 
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saúde e também com que as crianças e adolescentes mantenham-se seguras, 

por fim o Vereador também parabenizou a todos os demais Pelas Indicações 

por estes apresentadas. Logo em seguida fora posto pelo Sr. Primeiro 

Secretário a Redação Final do Projeto de Lei Nº003/2021, (na hora da 

votação o Sr. Presidente acabou votando, o que se é permitido apenas quando 

há empate, como não houve, fora impressa nova cópia e reiniciado a terceira 

votação do Projeto de Lei Nº003/2021.) Vindo a ser aprovado por 

unanimidade por todos os presentes. Logo após fora aberta a palavra aos 

Nobres Vereadores para suas considerações Finais, começando pelo 

Vereador Sovelth Cardoso, Sovelth comentou brevemente sobre as 

Indicações apresentadas e novamente cobrou que estas venham a ser 

materializadas que não fiquem apenas no papel. Em seguida fez uso da 

Palavra a Vereadora Greicieli dos Santos Silva, que também corroborou com 

a fala do Vereador Sovelth no que diz respeito a efetiva aplicação das 

Indicações. Após fez uso da palavra o Vereador Edson Calixto de Andrade 

que comentou a respeito das Indicações, Edson lembrou a Vereadora Greici 

que as Lixeiras que foram instaladas na localidade do bairro da Bananeira 

foram compradas ainda no mandato passado, pelo então Prefeito José 

Gonçalves, Edson também espera que as indicações feitas sejam realizadas. 

Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira que 

parabenizou e agradeceu a todos pelos elogios as suas indicações, o Vereador 

diz que irá cobrar não só do Prefeito mais também dos demais responsáveis 

pelos setores para que sejam realizadas todas as indicações. Logo depois fez 

uso da palavra o Vereador Altamiro que também corroborou com os demais 

pares a respeito das Indicações; que cobrará dele a efetivação e cumprimento 

de todas as indicações apresentadas. Por fim fez uso da palavra o Vereador 

Cristiano prestes de Macedo que fez algumas ponderações sobre as 

indicações apresentadas, citando a Indicação Nº 011/2021 do Vereador 

Valdecir Martins, Cristiano comentou que quando se indica um local para ser 

construído uma obra, este deve ter a autorização do proprietário cedendo uma 

área determinada para sua construção, que muitas vezes não tem doação e 

por isso a Indicação não vem a se  concretizar, Cristiano ainda parabenizou 

cada um dos Vereadores por suas indicações e também espera que elas 

venham a ser realizadas. Após, o Sr. Presidente José Lourenço dos Santos 

que parabenizou os Vereadores pelas Indicações, e então não havendo mais 
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o que se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão ás dezoito horas e cinquenta e um minutos. Da qual eu, Cleberson 

Marcos Rodrigo Moreira__________________ a subscrevi e a assino 

juntamente com os Senhores Vereadores. 
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