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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 FLS 571 

Ata da Quarta Sessão Extraordinária, do Primeiro Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 

Legislatura, realizada às dezoito horas do dia 25 de janeiro do ano de 2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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, 

Greicieli dos Santos Silva, Luiz Aparecido Moreira, Osmar Batista dos 

Santos Neto, Sovelth Cardoso e Valdecir Martins. Não compareceu a 

presente Sessão Extraordinária o Vereador, Sr. Edson Calixto de Andrade. 

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

Extraordinária, 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 

Extraordinária do dia vinte e um de janeiro 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: 

PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº001/2021 que 

CONCEDE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 

EFETIVOS, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E AOS 

SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DE 

GODOY MOREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." de Autoria do 

Poder Legislativo. Estava em pauta e na Presente ORDEM DO DIA a 

SEGUNDA E A TERCEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

Nº001/2021 que “Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei 

Municipal nº 986/2019 e dá outras providências” de Autoria do Poder 

Executivo. Logo depois, o 1º Secretário fez a leitura do Projeto Nº001/2021 

“Nº001/2021 que “Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei 

Municipal nº 986/2019 e dá outras providências”.” aos presentes e após o 

Sr. Presidente abriu a palavra aos Srs. Vereadores para questionamentos 

acerca da matéria em pauta, tendo o Vereador Sovelth Cardoso feito uso 

desta, Sovelth cumprimentou a todos os presentes, justificou sua ausência aos 

presentes e em seguida teceu alguns comentários acerca do Projeto do 

Executivo, o Vereador relatou que ao analisar o respectivo Projeto de Lei 
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pode perceber que o Executivo em alguns casos, em dois Cargos 

Comissionados, houve uma redução de salário, porém nos demais casos pode 

perceber que houve uma desigualdade na redução das gratificações em 

relação aos cargos de Função Gratificada de Diretor de Departamento, assim, 

entende o vereador não estar seguindo o Executivo o princípio Constitucional 

da isonomia, na igualdade de salário para cargos iguais, o Vereador lamenta 

que o Executivo mantenha a forma de encaminhar Projetos que versem sobre 

remunerações dos seus Servidores a esta Casa nos dias próximos ao 

fechamento da Folha de pagamento, para ele isso é uma iniciativa de se 

aprovar as pressas sem que se tenha tempo hábil para estudos e análises, 

lamentou ainda que o Executivo ainda não tenha enviado a esta Casa o 

Reajuste da data-base dos Servidores da Educação e dos demais Servidores 

Municipais, por fim encerrou sua fala declarando seu voto ao Projeto diante 

dos fatos por ele expostos.  Logo após, fez uso da palavra o Vereador Sr. Luiz 

Aparecido Moreira, que cumprimentou a todos os Presentes e iniciou sua fala 

discorrendo também acerca do Projeto do Executivo, para ele o momento é 

difícil, e que no seu entendimento mexer nas gratificações é uma forma de 

cortar despesas, que o impacto gerado será benéfico ao município, mais que 

espera que logo em breve o Executivo envie um Projeto de reajuste e 

melhoria salarial aos deste, por fim o Vereador agradeceu a Deus e encerrou 

sua fala. Logo depois fez o uso da palavra o Sr.  1º Secretário, Cristiano 

Prestes de Macedo que comentou também acerca do Projeto do Poder 

Executivo, para o Vereador o momento hoje é preciso que se corte gastos 

mais que no futuro o Executivo se comprometa em melhorar o salário base 

dos Servidores Municipais, expressa ainda o Vereador que seu voto não é 

contra o Servidor, mais que se o Prefeito acha que deva se cortar gastos e que 

estes gastos devem ser feitos primeiro nas gratificações ele tem o direito de 

fazê-lo, e após o Vereador encerrou sua fala. Em seguida o Sr. Presidente 

colocou em Segunda Votação em o Projeto de Lei Nº001/2021 de autoria do 

Poder Executivo. Tendo o mesmo obtido quatro votos favoráveis e três 

contrários, obtendo então aprovação em Segunda Votação. Logo em seguida 

o Sr. 1º Secretário fez a leitura do Projeto Nº001/2021 de autoria do Poder 

Legislativo e após o Sr. Presidente abriu a palavra aos Srs. Vereadores para 

quaisquer indagações a respeito deste Projeto, tendo o Vereador Sovelth 

discorrido acerca do referido Projeto de Lei o qual concede reajuste aos 
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Servidores desta Casa de Leis, o Vereador comentou sobre os aspectos Legais 

do Projeto e indagou aos demais se o Poder Executivo também não fara o 

mesmo reajuste aos seus Servidores, e após o Vereador encerrou sua fala. 

Logo em seguida o Sr. Presidente colocou o presente Projeto de Lei em 

Primeira Votação. Obtendo o referido Projeto de lei aprovação por 

unanimidade de todos os presentes. Logo depois, fora posta em discussão e 

seguidamente Votação a Redação Final do Projeto de Lei Nº001/2021 de 

autoria do Poder Executivo, a qual obteve quatro votos favoráveis contra 3 

votos contrários, ficando assim aprovado o Projeto de Lei Nº001/2021 de 

iniciativa do Poder Executivo. Após fez o uso da palavra o Sr. Presidente, 

José Lourenço dos Santos, que convocou a todos os Vereadores (a) para uma 

reunião Extraordinária para próxima quarta feira dia 27/01/2021. E 

finalmente, não havendo mais o que tratar, o Presidente Sr. José Lourenço 

dos Santos agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão ás dezoito horas 

e trinta e quatro 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 
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Greicieli dos Santos Silva         Osmar Batista dos Santos Neto                    Sovelth Cardoso 

          Vereadora                  Vereador                    Vereador 

 

 

                                                                  

                                                          Valdecir Martins 

                                                                Vereador 
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