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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 FLS 583 

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

realizada às dezoito horas do dia 21 de junho do ano de 2021. 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 quatorze de junho 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 DOS 

PROJETOS DE LEI Nº003A/2021 QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA PARA O 

QUADRIÊNIO 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. ” 

PROJETO DE LEI Nº004/2021 QUE “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”. Seguidamente, fora aberta a palavra aos Srs 

Vereadores, porém não a utilizaram, e então foram postos em Primeira 

Votação os Projetos de Lei Nº003A E 004/2021, tendo ambos os Projetos 

sido aprovados por unanimidades   entre todos os presentes. Logo em seguida 

após as Votações fora aberta a palavra aos Srs. Vereadores para discorrerem 

acerca dos referidos projetos de Lei, tendo o Vereador Sovelth Cardoso 

comentado inicialmente acerca do  Projeto de Lei Nº004/2021 que dispõe 

sobre O LDO para o Exercício Financeiro do ano  de 2022, Sovelth enalteceu 

os trabalhos realizados pelas Comissões, que através delas algumas 

alterações importantes foram realizadas nos debates nas reuniões, tais como 

a margem de Crédito Adicional a qual o Executivo pode discricionariamente  

realizar sem o aval do Poder Legislativo, a qual veio determinada em 50% e 

após a análise e discussões pelas Comissões Desta a mesma ficou estipulada 
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em 20%, o IPTU que veio com desconto de 5% para pagamento à vista, 

depois de conversas com o Representante do Poder Executivo e também com 

os responsáveis pela elaboração da LDO, os mesmos de dispuseram a majorar 

o desconto para 10% para pagamento à vista. Sovelth então encerrou sua fala 

declarando que o diálogo e as discussões realizadas pelas comissões têm 

efeito na elaboração final dos Projetos que são encaminhados a Esta Casa. 

Na sequência fez uso da palavra o Vereador Edson Calixto de Andrade, que 

também corroborou com a fala do Vereador Sovelth Cardoso, Edson diz ser 

hoje oposição sim, mas uma oposição consciente, que não pode se misturar a 

vida pessoal com a vida política, no tocante ao IPTU o Vereador orientou e 

cobrou aos demais para juntos reverem a questão da valorização dos imóveis 

no Município, que a não cobrança dos impostos é configurado crime e em 

seguida encerrou sua fala. Logo após fez o uso da Palavra o Vereador Luiz 

Aparecido Moreira, Luiz se diz satisfeito com o andamento dos referidos 

Projetos pelas Comissões, que foi muito proveitoso os debates dos demais 

Pares nos estudos e análises dos das Comissões, que agora vai cobrar do 

Prefeito o investimento dos recursos próprios arrecadados, IPTU e IPVA, na 

cidade, após encerrou sua fala. Logo em seguida fez o uso da palavra o 

Vereador Altamiro, Altamiro cumprimentou a todos os presentes e também 

comentou acerca dos Projetos de Lei aprovados, agradecendo também pela 

União dos Srs.  Vereadores nos trabalhos realizados pelas Comissões e em 

seguida encerrou sua fala. Seguidamente fez o uso da Palavra o Sr. Primeiro 

Secretário o Vereador Cristiano Prestes de Macedo, Cristiano também 

corroborou com o que foi dito pelo Vereador Sovelth no que tange os Projetos 

de Lei aprovados nesta Sessão, Cristiano agradeceu pela parceria e união com 

todos os Vereadores e após encerrou sua fala. E então não havendo mais o 

que se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão ás dezoito horas e cinquenta e 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 

mailto:camara@cmgodoymoreira.pr.gov.br


 

 
Avenida Natanael Verri, 557, Centro – fone: (43) 3463-1059- CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr 

E-mail: camara@cmgodoymoreira.pr.gov.br 
 

            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 
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