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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 FLS. 601 

Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 
Legislatura, realizada às dezenove horas do dia 06 de dezembro do ano de 2021. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 
dezoito horas e trinta minutos, 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 Secretario deu início a leitura da Ata da Sessão Extraordinária 
do dia 03 de dezembro do corrente ano, e em seguida fora posta pelo 
Sr. Presidente para aprovação em plenário, tendo sido aprovada por 
todos os presentes. ORDEM DO DIA: PRIMEIRA VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº006/2021 QUE “PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GODOY MOREIRA.” PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº019/2021 
“AUTORIZA CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NA IMPORTÂNCIA DE ATÉ 1.195.800,00 
(UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS REAIS)”. PRIMEIRA 
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 004/2021 QUE “INSTITUI O PLANO DE 
CARREIRA E REMUNERAÇÃO, DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS E 
FUNÇÕES PÚBLICAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GODOY 
MOREIRA, ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” PRIMEIRA 
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº005/2021 QUE “ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 

864/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Após, o Sr. Presidente encaminhou 
os Projetos de Lei Nº 004, 005 e 006/2021 de Autoria do Poder 
Legislativo para Primeira Votação, tendo sido ambos aprovados por 
unanimidade entre todos os presentes. Em seguida fora submetido em 
Primeira Votação o Projeto de Lei Nº019/2021 de autoria do Poder 
Executivo, posto em Votação o mesmo fora aprovado por unanimidade 
dentre todos os Presentes. Logo depois aberta a Palavra aos Sres. 
Vereadores para suas considerações, tendo iniciado a palavra o 
Vereador Sovelth Cardoso, Sovelth cumprimentou aos presentes e em 
seguida começou a discursar acerca dos Projetos ora aprovados em 
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Primeira Votação, sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Poder 
Legislativo o Vereador argumentou que é muito importante a 
valorização aos servidores e que após análise de todas as  
possibilidades  financeiras tudo  foi feito para que se pudesse conceder 
o Plano de Carreira a estes. Quanto ao Projeto de Lei Nº006/2021 que 
prevê a possibilidade de pagamento de décimo terceiro Subsídio aos 
Vereadores da Câmara Municipal, Sovelth diz que se formos analisar, 
trata-se de um Projeto Polêmico que de repente ao se confrontar com a 
opinião pública esta seria contraria a aprovação do Décimo Terceiro 
aos Vereadores, o Vereador lembra que a Câmara não está votando 
nada escondido que se as Sessões estivessem abertas falaria o que 
pensa abertamente sobre o tema. Para o Vereador devem ser analisados 
para a Possibilidade de Pagamento do Decimo Terceiro aos Vereadores 
primeiramente a capacidade financeira da Instituição para arguir com o 
pagamento. Sovelth disse que outros Munícipios do Brasil já pagam o 
decimo terceiro a seus Vereadores citando inclusive Curitiba. Após o 
vereador comentou com os presentes sobre uma situação que está 
acontecendo no Conjunto São Francisco, a respeito da iluminação 
pública daquele local, os moradores alegaram que as ruas estão sempre 
escuras e que a cobrança vem sendo realizada habitualmente, porém as 
ruas estão sem iluminação. Por fim o Vereador pediu aos demais que 
encaminhem esse pedido da população ao Executivo para que ele tome 
as providencias cabíveis a respeito do tema e após o Vereador encerrou 
sua fala. Seguidamente fez o uso da Palavra o Vereador Cristiano que 
também corroborou com a fala do Vereador Sovelth Cardoso no que 
diz respeito a possibilidade do pagamento do Décimo Terceiro aos 
Vereadores, Christiano também se diz favorável à aprovação do Plano 
de Cargos do Poder Legislativo, para o Vereador todos os Servidores 
devem ser devidamente valorizados e nada mais justo que sejam cada 
vez mais bem remunerados. A respeito da questão da iluminação 
publica Cristiano comentou que o mesmo problema aconteceu na 
localidade onde reside e que em contato com a empresa que presta 
serviço está informou para que os munícipes marcassem os postes de 
luz que estão com problemas e que posteriormente os responsáveis pela 
manutenção passariam para avaliar o problema. O Vereador enalteceu o 
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trabalho da empresa responsável e diz que se forem contatados com 
certeza comparecerão para sanar o problema.  E então não havendo 
mais o que se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos. Da qual 
eu, _________ Cleberson Marcos Rodrigo Moreira    a subscrevi e a 
assino juntamente com os Senhores Vereadores. 
 
_______________________                ________________________                
José Lourenço dos Santos                                                                Cristiano Prestes de Macedo 
            Presidente                                                                                          1º Secretário 
                                         
 
_____________________         ____________________               _______________________ 
Luiz Aparecido Moreira       Altamiro de Oliveira              Edson Calixto de Andrade                                                
Vice-Presidente                  Vereador                                         Vereador 

 
 
 

_____________________        __________________________               ________________                        
 Greicieli dos Santos Silva         Osmar Batista dos Santos Neto                    Sovelth Cardoso 
            Vereadora                  Vereador                    Vereador 
 
 
                                                       _________________                
                                                          Valdecir Martins 
                                                                Vereador 


