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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 FLS. 593 

Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 

Legislatura, realizada às dezenove horas do dia 18 de outubro do ano de 2021. 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 

dezenove 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 Primeiro Secretario deu início a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 27 de setembro 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 Nº002/2021 QUE Dispõe sobre a 

possibilidade de celebração de Termo de Cooperação Técnica para 

cessão de Comissão de Licitação a ser celebrado entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo do Município de Godoy Moreira para 

realização de procedimentos licitatórios e dá outras providências. 

PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº003/2021 QUE Revoga lei 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. PRIMEIRA 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº012/2021 QUE Dispõe sobre a forma de 

amortização do Déficit Técnico Atuarial de acordo com a Portaria MF 

Nº 464/2018 – Custo Suplementar - RPPS de Godoy Moreira, mediante 

Atualização Anual, e dá outras Providências. PRIMEIRA VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI Nº015/2021 QUE institui o regime de previdência 

complementar no âmbito do município de Godoy moreira, fixa o limite 

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 

previdência de que trata o art. 40 da constituição federal; autoriza a 

adesão a plano de benefícios de previdência complementar; e dá outras 
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providências. Estava inscrito na ordem do dia o sr. Marcelo 
Kolecha diretor de previdência do munícipio Godoy moreira. Que 
discorreria a respeito do PROJETO DE LEI Nº 012/2021 DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. Após, fora aberta a palavra ao 

Vereador Sovelth Cardoso o qual havia convocado o Sr. Marcelo 

Kolecha para comparecer a presente Sessão Ordinária e dar algumas 

explicações a respeito do Fundo de Previdência do Município de 

Godoy Moreira, Sovelth havia feitos alguns questionamentos por meio 

do Ofício Nº 33/2021, e o Sr. Marcelo esmiuçou cada um dos pontos 

pelo Vereador questionados, respondida então as questões do Vereador 

Sovelth Cardoso o Projeto seguiu seu trâmite pelo plenário e fora 

submetido em discussão também pelos demais Vereadores, o Vereador 

Cristiano questionou o Sr. Diretor de Previdência a respeito de o 

porquê a Caixa Econômica tem uma parte maior de aplicação dos 

investimentos do que os demais bancos; o Diretor respondeu ao 

Vereador que os Investimentos tem que seguir algumas diretrizes, 

dentre elas a de que a maior parte dos investimentos dos Fundos de 

Previdência Próprios devam investir uma maior porcentagem em 

bancos Públicos do que em privados.  Logo depois de respondidos os 

questionamentos dos Sres. Vereadores o Sr. Marcelo Kolecha Diretor 

do Departamento de Previdência encerrou sua fala e se pôs à disposição 

dos Sres. Vereadores para quaisquer outros esclarecimentos que 

possam vir a terem e em seguida seguiram para Primeira Votação os 

Projetos de Lei Nº012 e 013/2021 ambos de autoria do Poder 

Executivo, vindo a obterem a aprovação por unanimidade entre todos 

os Presentes. Seguidamente foram postos em deliberação os PLs. 

Nº002 e 003/2021 de Autoria do Poder Legislativo, os Projetos 

seguiram os ritos normais desta Casa de Leis, passando pelas 

Comissões e obtendo pareceres favoráveis seguiram então para 

Primeira Votação, vindo ambos a obterem aprovação por unanimidade 

entre todos os presentes. 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 trinta e dois minutos. Da qual eu, Cleberson Marcos 

Rodrigo Moreira                              a subscrevi e a assino juntamente 

com os Senhores Vereadores. 
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