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BOLETIM INFORMATIVO 007/2015 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 07 de Dezembro de 2015, com início as 19:00 horas, a sua 36ª 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. Segunda e Terceira Votações. Projeto aprovado 

2 – Projeto de Lei nº 840/15 – Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
Exercício de 2016. Primeira Votação Favorável. 

3 – Projeto de Lei nº 001/2015 – Dispõe sobre a Organização do Quadro de 
Pessoal Efetivo e Comissionado para a Câmara. Autoria da Mesa Diretora. 
Repassado às Comissões para Parecer em 4(quatro) dias. 

 

• RESUMO DA FALA DO VEREADOR NA SESSÃO  
 

VER. GILMAR-  O vereador Gilmar questiona o porquê de só ele ter 

mencionado na ata a fala dele, sendo que o Sovelth falara muita 

coisa. Disse que o Presidente explicara muito bem o Projeto da 

Mesa Diretora e por isso irá analisar com mais afinco. 
 

• VER. SIRINEU- leu sua justificativa referente ao Projeto de Lei de 

autoria da Mesa Diretora, dizendo ser este o primeiro projeto da 

Mesa e que os Projetos número hum e número dois, do início desta 

gestão, foram considerados inconstitucionais por ser se autoria do 

Presidente; este único projeto da Mesa já recebeu inclusive Parecer 

jurídico quanto à sua legalidade e constitucionalidade; por isso 



repasso às Comissões para exararem Parecer no prazo regimental 

de até quatro dias. Sirineu ressalta a presença do ex-prefeito José 

Antonio Cezario. 

TONINHO CEZÁRIO- relata que o Fundo de Previdência foi criado em 

dois mil e um, e que em noventa e quatro não existia o conhecido 

Fundão, portanto não se pode dizer que o prefeito da época não 

depositara em conta do mesmo; em noventa e quatro houve toda 

uma problemática em torno da mudança da moeda nacional: de 

Cruzado para URV e depois a criação do Real; os recolhimentos são 

apontados pela empresa que atualiza o Cálculo Atuarial e se nós 

não tivéssemos recolhido a Prefeitura não teria tido acesso às 

Certidões Negativas de Débitos; ressalta que o município está bem, 

destacando-se entre os municípios da região; defende que tudo 

está indo bem e isso justifica sua moradia aqui em nossa cidade; 

afirma que o Fundo de Previdência é muito bom, pois inspira 

tranquilidade aos Servidores. 

 

• VER. JOSÉ LOURENÇO - agradece pela presença de todos por ver a 

casa cheia de visitantes e conclama a que venham sempre. 
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