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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 FLS. 598 

Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão 
Legislativa, da Nona Legislatura, realizada às dezenove horas do dia 22 de novembro do 
ano de 2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 
um, às dezoito horas e cinquenta e quatro 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 Ordinária 
do dia 16 de novembro 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 Nº 011/2021 QUE   “ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2.022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. INDICAÇÃO Nº025/2021 
DE AUTORIA DO VEREADOR ALTAMIRO DE OLIVEIRA. 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº18 “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
CESTAS COMEMORATIVAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, 
AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   Logo depois, foi lida em 
plenário a Indicação Nº025/2021 de Autoria do Vereador Altamiro de 
Oliveira, após a leitura a Indicação seguiu para Votação, vindo a obter 
parecer favorável por todos os presentes. Após, o Sr. Presidente 
encaminhou o Projeto de Lei Nº018/2021 que dispõe sobre a 
Concessão de Cestas Comemorativas para suas respectivas Comissões 
analisarem e exaurirem seus pareceres. Logo em seguida foi posto em 
deliberação para Primeira Votação o Projeto de Lei Nº011/2021 o qual 
obteve aprovação por unanimidade entre todos os presentes.  
Posteriormente foi aberta palavra livre aos Sres. Vereadores tendo feito 
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uso desta o Vereador Altamiro de Oliveira, Altamiro cumprimentou a 
todos os presentes e agradeceu a todos pela aprovação de sua 
Indicação, segundo o Vereador esta foi fruto das reinvindicações que 
vem recebendo dos produtores de leite do Município, o Vereador 
também alegou ter recebido cobrança dos praticantes de laço para 
realização de exames em equinos, algo que é obrigatório para todos os 
participantes, em seguida o Vereador Agradeceu mais uma vez a todos 
pela aprovação de sua Indicação e encerrou sua fala. Em seguida fez 
também o uso da palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira, Luiz 
parabenizou o Vereador Altamiro pela realização da Indicação, 
segundo o Vereador a realização dos exames é uma obrigação do Poder 
Público e nenhum animal pode sair do Município sem a comprovação 
das Vacinas e Exames realizados. Posteriormente fez o uso da palavra o 
Vereador Sovelth Cardoso, Sovelth parabenizou ao Executivo pela 
realização do Projeto de Concessão de cestas Comemorativas aos 
Servidores, Sovelth indagou aos demais para que juntos questionassem 
ao Executivo sobre a possibilidade de Concessão das Cestas 
Comemorativas aos Aposentados e Pensionistas, por fim Sovelth 
parabenizou também ao Vereador Altamiro pela Indicação elaborada, 
Sovelth diz ser de suma importância a realização de exames e a 
aplicação de Vacinas nos Bovinos e Equinos, que isso ajuda na 
prevenção e combate aos mais variados tipos de doença. Parabenizou 
Altamiro também pela proposta de aquisição de sémen bovino de 
melhor qualidade, que para o Vereador isso acarretaria uma melhor 
genética dos rebanhos leiteiros de todo Município. Voltou a fazer o uso 
da Palavra o Vereador Luiz Moreira que também se diz favorável a 
Concessão de Cestas aos aposentados e pensionistas, para o Vereador 
isso se faz necessário em decorrência da pandemia que estamos 
vivenciando e também devida a alta dos preços dos alimentos. Logo em 
seguida fez o uso da palavra o Vereador Cristiano que cumprimentou a 
todos os presentes, o Vereador também se diz favorável a Concessão de 
Cestas Comemorativas aos Servidores Aposentados e Pensionistas do 
Município desde que o mesmo tenha capacidade financeira e base legal 
para tanto. Fez também o uso da palavra o Vereador Edson Calixto de 
Andrade, Edson cumprimentou a todos os presentes e em seguida 
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parabenizou ao Vereador Altamiro pela Indicação, Edson também 
sugeriu que as Cestas Natalinas fossem concedidas mensalmente, 
porém sabe que financeiramente fica difícil para o Município conceder. 
E então não havendo mais o que se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão às dezenove horas e vinte e oito 
minutos. Da qual eu, Cleberson Marcos Rodrigo Moreira                              
a subscrevi e a assino juntamente com os Senhores Vereadores. 
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