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BOLETIM INFORMATIVO 006/2015 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 30 de Novembro de 2015, com início as 19:00 horas, a sua 35ª sessão 
ordinária, no Plenário, sito à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

 
• PROJETOS VOTADOS EM PLENÁRIO 

1 - Projeto de Lei nº 843/15 – Dispõe sobre a forma de amortização do 
déficit técnico atuarial (Custeio Suplementar) para obtenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial que o Município tem em face do RPPS do Município de 
Godoy Moreira. Primeira Votação 

2 – Projeto de Lei nº 821/15 – Sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2016. Recebeu voto Favorável dos parlamentares 
na Segunda e Terceira Votações. 

3 – Projeto de Lei nº 844/15 – versando sobre Crédito especial na 
importância de até R$ 101.891,00 

       Votadas as três com interstício de cinco minutos. 

 

• RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO DO DIA 30/12/2 015 
 

VER. GILMAR-   afirma que a Câmara é democrática e provou com a 

votação conferida ao Projeto de Lei nº 843/15, cada qual tem sua 

consciência e pode arcar com as consequências do exercício da 

democracia. 

 

VER. SOVELTH- questiona até que ponto vale à pena fazer tudo 

correto, ético, pois a Presidência elaborou o Projeto de Resolução e 

os vereadores o reprovaram; é muita falta de conhecimento, é 

irresponsabilidade, pois votaram contra a organização da própria 

casa; O TAC pede que a Casa tenha sua independência, e quando ela 



toma iniciativa se vê diante de uma reprovação, que o presidente 

não se desanime, vamos juntar toda documentação e agendar uma 

audiência com a Promotora; quanto ao RPPS diz que em dois mil e 

treze já apresentava um valor alto, e que agora em dois mil e quinze 

é apresentado um montante absurdo, é preciso sabermos onde 

teve início tal dívida, pois a nossa função é fiscalizar; há quatro 

comissões, que elas analisem, busquem orientações contábeis e 

jurídicas e deem seu Parecer até quarta-feira, para que o Projeto da 

Amortização Atuarial possa ser votado;  o vereador questiona que o 

Regimento Interno está desatualizado, está mesmo, mas como 

refazê-lo se não temos assessor jurídico para nos orientar e sem 

uma Casa organizada, e como criar seus cargos para o Legislativo? 

 

 

 

Godoy Moreira, 07 de Novembro de 2015 

        Secretaria da Câmara Municipal 


