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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 FLS. 591 

Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 
Legislatura, realizada às dezenove horas do dia 20 de setembro do ano de 2021. 

 

Aos vinte dias do mês de setembro 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 Sr. Primeiro Secretário, Cristiano Prestes de 
Macedo, deu início a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 13 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: APRESENTAÇÃO 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 
PROVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO 023/2021 de Autoria do Vereador Cristiano Prestes de 

Macedo. PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI N. 13 E 14/2021. Após 
apresentado o Projeto foi lido em sua totalidade pelo Sr. Primeiro 
Secretário e em seguida fora remetido pelo Sr. Presidente para análise 
em suas respectivas Comissões. Logo em seguida fora feita a Leitura da 
INDICAÇÃO Nº 023/2021 de Autoria do Vereador Cristiano Prestes 
de Macedo, que comtempla a solicitação de um Médico Ginecologista 
para atender as Mulheres desta Municipalidade. Após ser lida a 
Indicação seguiu para votação em plenário e obteve aprovação por 
unanimidade de todos os presentes. Seguidamente fora aberta a palavra 
livre aos Senhores Vereadores, tendo feito uso desta o Vereador 
Sovelth Cardoso, Sovelth teceu comentários acerca do Projeto 15 que 
foi apresentado na presente Sessão, segundo o Vereador o projeto 
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oportuniza aos servidores Municipais, caso estes queiram, a 
possibilidade de se ter uma previdência complementar, o Vereador 
lembrou que a previsão de se ter uma Previdência Complementar é 
obrigatória aos Municípios. Na sequência fez o uso da Palavra o 
Vereador Luiz Aparecido Moreira que também comentou a respeito do 
Projeto de Lei N. 15, Luiz diz que o Projeto em si é constitucional mais 
que no caso em tela ele não onera o administrador e sim o servidor 
Público que vem recebendo uma bagatela, um salário que não vem 
sendo corrigido pelos índices inflacionários, o Vereador diz ser a favor 
de aprovar o Projeto, mas somente depois de avaliada as condições de 
aplicabilidade do mesmo. Seguidamente fez o uso da palavra o 
Vereador Cristiano Prestes de Macedo que também corroborou com a 
fala dos Vereadores Sovelth e Luiz no que tange a aprovação do 
Projeto de Lei N. 15, Cristiano comentou com os demais pares a 
respeito do Ofício que fora feito e enviado ao Sr. Prefeito que tratava a 
respeito do vale-cesta aos Servidores Públicos, cobrou os demais pares 
para que juntos procurem o Executivo para verificar a possibilidade de 
se conseguir o pagamento de auxílio aos servidores. Ademais, voltou a 
fazer o uso da palavra o Vereador Sovelth Cardoso que comentou com 
os presentes a respeito do Projeto de Lei N. 11, o qual trata da LOA 
para o exercício financeiro de 2022, o Vereador lembrou que o Projeto 
não vislumbra a previsão de pagamento de reajuste aos Servidores 
Públicos para o ano que vem,  Sovelth diz ser dos Vereadores a 
responsabilidade de se observar isso, pois muitos Servidores Públicos 
bons estão pedindo as contas para exercerem outras atividades devida a 
desvalorização dos Salários que recebem na Administração Pública. 
Para o Vereador é importante discutir o pagamento do auxílio aos 
Servidores Públicos pois já se tinha um pré-acordo sobre ele, e que o 
Executivo apresentou e fez um compromisso com os Vereadores sobre 
o tema. Na sequência fez breve uso da Palavra o Vereador Cristiano 
que comentou com os presentes que a respeito do auxílio aos 
Servidores não foi feita uma reunião exclusiva com os Vereadores e 
sim com o Sr. Prefeito Primis de Oliveira, o qual, convidou o Vereador 
Cristiano e o Vereador Luiz Aparecido Moreira e os apresentou a 
possibilidade de se pagar um Auxílio seja por meio de cesta ou outro 



 

 

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

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

 

aos Servidores Públicos Municipais. Logo depois, fez o uso da palavra 
o Vereador Edson Calixto de Andrade que comentou com os presentes 
que a questão de pagamento de cesta básica já era uma cobrança antiga 
dele, e que havia conversado com o Ex-Prefeito José Gonçalves e que o 
mesmo teria dito ser possível o pagamento da mesma, porém até os 
dias de hoje ainda não fora realizada. Logo em seguida foram postos 
em Primeira votação os Projetos de Lei N. 013 e 014/2021, os quais 
obtiveram aprovação por unanimidade entre todos os presentes. 
Seguidamente fora aberta novamente a palavra aos Sres. Vereadores 
tendo o Vereador Sovelth Cardoso feito uso desta, Sovelth comentou 
acerca do Projeto de Lei N. 12/2021, o qual trata do Cálculo Atuarial 
do Fundo de Previdência Municipal, o Vereador comentou que havia 
convidado o Sr, Marcelo Kolecha, Diretor de Previdência para vir dar 
explicações a respeito do Fundo de Previdência, porém o mesmo não 
pôde comparecer mas se dispôs a comparecer na próxima Sessão 
Ordinária, por fim o Vereador parabenizou o Vereador Cristiano pela 
Indicação de solicitação de um Médico Ginecologista e em seguida 
encerrou sua fala. Na sequência fez o uso da palavra o Vereador 
Altamiro de Oliveira, que cumprimentou a todos e em seguida pediu 
aos demais pares para que contem com ele nos Projetos e idéias que 
visem a melhorar a qualidade de vida dos Servidores Públicos 
Municipais e logo em seguida encerrou sua fala. logo após fez o uso da 
palavra o Sr. Presidente José Lourenco dos Santos, José comentou com 
os presentes que esteve em um curso na semana anterior e de que em 
conversa com o Professor do Curso, este diz ser possível a doação de 
um imóvel público para sede da Câmara e de que irá conversar com o 
Jurídico para ver esta possibilidade. 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 cinquenta e nove minutos. Da qual eu, 
Cleberson Marcos Rodrigo Moreira__________________ a subscrevi e 
a assino juntamente com os Senhores Vereadores. 
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