
 

 

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

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

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 FLS. 592 

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

Legislatura, realizada às dezenove horas do dia 27 de setembro do ano de 2021. 

 

Aos vinte e sete 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 Luiz Aparecido Moreira, os vereadores, Altamiro de 

Oliveira, Edson Calixto de Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Osmar 

Batista dos Santos Neto, Sovelth Cardoso. Não compareceram a 

presente Sessão os Vereadores José Lourenço dos Santos, Cristiano 

Prestes de Macedo e Valdecir Martins os quais estavam em viagem 

para Curitiba e comunicaram anteriormente a Secretaria desta Casa. 

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. 

Presidente nomeou como Secretario Ad Hoc o Vereador Sovelth 

Cardoso. Então o Sr. Secretario deu início a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 20 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 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. APRESENTAÇÃO 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. SEGUNDA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 13/2021 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de 

crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A.” SEGUNDA VOTAÇÃO 

DO 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. VOTAÇÃO DA 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N. 13/2021 “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência 

de Fomento do Paraná S.A.”VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 

DE LEI 14/2021 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, foram lidos e esmiuçados 

pelo Sr. Secretario os Projetos de Lei N.002 e 003/2021 de autoria do 

Poder Legislativo, em seguida foram remetidos pelo Sr. Presidente as 

Comissões para análise e pareceres. Na sequencia foram postos em 

discussão e posteriormente Segunda Votação os Projetos de Lei N. 013 

e 014/2021 ambos de autoria do Poder Executivo, após discussão em 

plenário os Projetos seguirão para votação vindo a obterem aprovação 

por unanimidade entre todos os presentes. Como não havia alteração na 

estrutura de nenhum dos Projetos que estavam passando em votação 

foram postos em Votação da Redação Final os Projetos de Lei N. 013 e 

014/2021 os quais obtiveram aprovação por unanimidade entre todos os 

presentes.  Seguidamente fora aberta a palavra livre aos Senhores 

Vereadores, tendo feito uso desta o Vereador Sovelth Cardoso, Sovelth 

teceu comentários acerca da aprovação dos Projetos de Lei N.013 e 

014/2021, para o vereador esses são Projetos de suma importância para 

a o desenvolvimento do Municipio de Godoy Moreira, Sovelth também 

enalteceu os esforços do Executivo no que tange a busca pelo 

aperfeiçoamento profissional da população para que estes estejam 

preparados para o mercado de trabalho. Sovelth lembrou aos presentes 

que naquele dia havia iniciado no Munícipio, precisamente na casa da 

cultura, a abertura do curso de costura, com a inscrição de 

aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, demonstrando assim que o 

Executivo visa buscar  a geração de emprego e renda, oportunizando 

tudo aquilo que  vem de encontro com os anseios da comunidade, para 

o vereador o Prefeito vem fazendo sua parte e cabe aos Vereadores 

também fazerem a parte deles. Logo em seguida, fez o uso da palavra o 

vereador Luiz Aparecido Moreira, Luiz também comentou a respeito 

do Curso de Costura estava sendo realizado no Munícipio, para o 

Vereador o curso é um avanço muito grande para nossa cidade, e que a  

nova composição Câmara de Vereadores têm pensado desde o começo 
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em gerar emprego e renda para a população, sendo este um momento 

importante um primeiro sinal de que de vários cursos serão realizados 

no Munícipio. 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. 
 

 

 

 

 

José Lourenço dos Santos                                                                Cristiano Prestes de Macedo 

            Presidente                                                                                          1º Secretário 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

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 


