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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 FLS 577 

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

realizada às dezoito horas do dia 29 de março do ano de 2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março 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 quinze de março 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: 

REQUERIMENTO Nº 002/2021 DE “RENUNCIA DE CARGO EM 

COMISSÃO PERMANTENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO” DE 

AUTORIA DO VEREADOR CRISTINAO PRESTES DE MACEDO 

Apresentação 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.” Tendo sido apresentado, fora 

distribuída uma cópia para cada Vereador Presente. Após o Sr. Primeiro 

Secretário fez a leitura do presente Projeto de Lei na íntegra e logo depois 

fora aberta a palavra aos Srs. Vereadores para discorrerem acerca do Projeto 

inscrito na Ordem do Dia, tendo o Vereador Sovelth feito uso da palavra e 

feito alguns comentários sobre o tema ali presente.  Após utilizou-se da 

palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira que também teceu comentários 

acerca teor do Projeto em Pauta e após encerrou sua fala. Após fez o uso da 

Palavra o Sr. Primeiro Secretário Cristiano Prestes de Macedo que apresentou 

um requerimento ao Plenário desta Casa de Leis, Requerimento este que 

tratava do pedido de Renúncia deste Vereador do Cargo de Membro na 

Comissão de Justiça e Redação desta Casa, Cristiano explicou os motivos 

pelo qual decidiu pela renúncia aos presentes e após encaminhou o pedido ao 
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Sr. Presidente José Lourenço dos Santos, que por sua vez, deferiu o pedido, 

autorizando que o mesmo saísse da Comissão, e após o Sr. Presidente, 

verificado o interesse do Vereador Sovelth Cardoso em participar e ser 

membro da Comissão de Justiça e Redação, prontamente o nomeou, passando 

então o Vereador Sovelth Cardoso ser Membro da Comissão Permanente de 

Justiça e Redação. Logo depois fez uso da Palavra o Vereador Sovelth 

Cardoso que agradeceu ao Sr. Presidente e se pôs à disposição para o que for 

preciso e posteriormente fez algumas ponderações acerca da importância das 

Comissões Permanentes nesta Casa e nas demais Câmaras Municipais. Logo 

depois fora aberta a palavra Livre aos Sres. (a) Vereadores tendo o vereador 

Sovelth Cardoso feito uso desta e discorrido acerca dos Problemas hoje 

vividos no Município e também no pais, tendo discutido com os presentes a 

respeito do Decreto Municipal que tratava das medidas de enfrentamento do 

Covid, parabenizou os Servidores Municipais pelo desempenho durante a 

pandemia bem como a Administração, e por fim encerrou sua fala 

agradecendo a todos. Logo em seguida fez o uso da palavra o Vereador Edson 

Calixto que também parabenizou o Poder Executivo pelo Decreto Municipal 

que regulamenta as medidas contra o COVID19, dando ênfase na parte da 

flexibilização da abertura dos Comércios, Edson também comentou com os 

presentes que vem recebendo reclamações por parte dos munícipes de que 

está havendo muito barulho de escapamento de carros e motos no horário 

noturno,  e de que foi cobrado por estes a respeito da propositura de uma lei 

para tentar resolver esse problema,  e após o vereador desejou um bom feriado 

a todos e em seguida encerrou sua fala. Logo depois, fez uso da palavra o 

Vereador Luiz Aparecido Moreira que comentou com os Presentes sobre o 

um oficio de requerimento o qual se pretendia enviar ao Executivo, oficio 

este que solicitava com urgência ao Chefe do Executivo que se procedesse 

com o pagamento do reajuste salarial no valor de 4,52% correspondente a 

recomposição inflacionaria aos Servidores Públicos Municipais, Luiz 

comentou que o limite de gastos não proibi o reajuste aos servidores e em 

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

Vereador Altamiro, que cumprimentou a todos e diz corroborou com a fala 

do Vereador Luiz Aparecido Moreira no que tange o pagamento da 

recomposição inflacionaria no valor de 4,52% e logo em seguida o Vereador 

abriu a concedeu a palavra ao Vereador Sovelth que lhe havia solicitado, 
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Sovelth comentou que o Índice de gastos com pessoal do Município estava 

já acima do Limite estabelecido por Lei, mais de que mesmo assim o Prefeito 

poderia efetuar o pagamento da recomposição aos Servidores, pois a Lei não 

proíbe nestes casos e em seguida encerrou sua fala. Voltando em Palavra ao 

Vereador Luiz, este pediu que os Vereadores que concordassem com o 

pedido que assinassem o Oficio para encaminhar ao Executivo e após 

encerrou sua fala. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Osmar Batista 

dos santos Neto que cumprimentou e agradeceu a todos pelo carinho e apoios 

que teve durante o período que esteve com suspeito de COVID19, e em 

seguida encerrou sua fala. Seguidamente, fez o uso da palavra o Vereador 

Cristiano Prestes de Macedo que também comentou a respeito do Reajuste 

dos Servidores Municipais, que citando o que foi dito pelo Vereador Sovelth 

de que hoje o índice está acima do Limite legal e também citando o que fora 

dito pelo Vereador Luiz de que não há impedimento legal para se pagar o 

reajuste o Vereador Cristiano se diz favorável ao Oficio e de que pretende 

assinar junto aos demais Vereadores e de que tem certeza de que se a Lei 

permitir o Prefeito dará o Reajuste, em seguida o Vereador comunicou que a 

Deputada Luísa Canziani havia destinado recursos ao Município 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) para a aquisição de cestas básicas e em seguida 

encerrou sua fala agradecendo a todos.  Então não havendo mais o que se 

tratar, o Sr. Presidente José Lourenço dos Santos agradeceu a presença de 

todos e encerrou a sessão ás dezoito horas e quarenta e dois 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 
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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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