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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021 FLS. 590 

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

Legislatura, realizada às dezoito horas do dia 13 de setembro do ano de 2021. 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 

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, Edson 

Calixto de Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Luiz Aparecido 

Moreira, Osmar Batista dos Santos Neto, Sovelth Cardoso e Valdecir 

Martins. Esteve ausente por motivo de Saúde, o Sr. Primeiro Secretário, 

Cristiano Prestes de Macedo, o qual comunicou a Secretaria desta Casa 

antecipadamente. 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 e na Ausência do Sr. Primeiro Secretário, Cristiano 

Prestes de Macedo, fora nomeado pelo Sr. Presidente como Secretario, 

para a realização dos trabalhos da presente Sessão o Vereador Sovelth 

Cardoso como Secretário, Sovelth deu início a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 30 de agosto 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: APRESENTAÇÃO DOS 

PROJETOS DE LEI Nº013/2021 QUE “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná 

S.A.”. PROJETO DE LEI Nº014/2021 QUE “Autoriza o Executivo Municipal a 

efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do 

Município de Godoy Moreira, para o exercício de 2021. Após 

apresentados os Projetos foram lidos sucessivamente em sua totalidade 

pelo Sr. Primeiro Secretário e em seguida foram remetidos pelo Sr. 

Presidente para análise em suas respectivas Comissões. Logo em 

seguida fora aberta palavra livre aos Senhores Vereadores, tendo feito 

uso desta o Vereador Luiz Aparecido Moreira, Luiz teceu comentários 

acerca dos Projetos que foram apresentados na presente Sessão, em 

seguida o Vereador parabenizou os Membros desta Casa pelo empenho 

na busca de melhoras nas vias urbanas do Munícipio, segundo o 
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Vereador isso implicara em um grande avanço no Munícipio e que 

daqui pra frente todos devem fiscalizar e acompanhar o 

desenvolvimento das obras que serão realizadas. Logo após fez também 

o uso da palavra o Vereador Altamiro de Oliveira, Altamiro 

parabenizou o Sr. Presidente, José Lourenço dos Santos por seu retorno 

as Sessões desta Casa e após encerrou sua fala. Seguidamente fez o uso 

da palavra o Vereador Sovelth Cardoso, Sovelth também felicitou o Sr. 

Presidente pelo seu retorno aos trabalhos desta Casa e em seguida o 

Vereador expressou aos demais Pares de que se tem muitas coisas que 

precisam ser realizadas e de que muito em breve as obras de 

pavimentação serão entregues a população. Sovelth, comparou os 

Municípios da Região com Godoy Moreira, lembrou que este não se 

desenvolveu com o tempo e de que isso é um reflexo das 

Administrações que tiveram. Sovelth comentou com os demais pares a 

respeito da devolução do dinheiro do Poder Legislativo ao Executivo e 

questionou o Sr. Presidente a respeito da Construção da Câmara e após 

encerrou sua fala. Logo em seguida fez o uso da Palavra o Sr. 

Presidente, José Lourenço dos Santos, José em comentou com os 

demais que em conversa com o Jurídico desta Casa viu que não se tem 

mais a possibilidade de transferir dinheiro para o fundo. 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 trinta e cinco 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 
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