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BOLETIM INFORMATIVO 009/2016 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 12 de abril de 2016, com início às 19h a Sessão Ordinária, no Plenário, sito 
à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

 

• PROJETOS APRESENTADOS  
Projeto de Lei nº 854/16 -  Encaminhado às Comissõe s 
 
 

 
• RESUMO DA FALARESUMO DA FALARESUMO DA FALARESUMO DA FALA    NA SESSÃO NA SESSÃO NA SESSÃO NA SESSÃO     

 

    AUSÊNCIAS NO PLENÁRIO: Ver. Almir S. da Silva; José Lourenço dos 

Santos e Valdecir Martins. 

• Diretor de Secretaria comunicou aos presentes a falta de Parecer das 

Comissões, e conclama a que as mesmas possam vir a Casa para uma 

leitura e análise minuciosa, ainda nesta semana. 

 

• PRES. SIRINEU- encaminhou o Projeto para o Parecer das Comissões; 

entregou ao Vereador Amarildo a microfilmagem do cheque de cinco 

mil e quinhentos reais. 

 

• AMARILDO- agradece o Presidente pela entrega do respectivo 

documento e também a presença e o apoio dos Deputados na Festa do 

Município. 

 

• SOVELTH - diz que a Mesa Diretora fizera apontamentos no ano 

passado e em especial a duas ruas da cidade, e nada foi feito; a Mesa 

não pode agir sem embasamento legal, isto se referindo ao pagamento 



do Curso junto à Unipública, não há como quitar se a assessoria jurídica 

não emitiu parecer sobre o Processo de Dispensa de Inexigibilidade.  

 

• SIRINEU- conclui que sem pagamento, não há certificado e por isso não 

se pode comprovar a liberação de diárias; não podemos correr o risco 

de suscitar comentários de inadimplência da Câmara. 

 

• EDSON - questiona o porquê da Casa não ter um assessor jurídico. 

 

• SOVELTH - esclarece que a Casa não tem assessor jurídico devido ao 

fato de a Câmara não ter seu organograma e seus cargos criados, uma 

vez que a Resolução e o Projeto de Lei do Legislativo culminaram na 

reprovação em plenário. 

 

 

• GILMAR – parabeniza Godoy pelos seus vinte e sete anos de 

emancipação; reforça a ideia de que temos que cuidar de nossos 

quintais para evitar a proliferação de ratos, temos que ter consciência, 

tanto em casa quanto na escola os alunos, professores, todos na luta 

para evitar estes males. 

 

 

• PRES.SIRINEU - comenta sobre o pagamento do curso da Unipública, 

num total de R$ 3.450,00(três mil quatrocentos e cinquenta reais), e 

que está em aberto e sem condições da Câmara quitar. 

 

• Diretor de Secretaria expõe todo o processo para a dispensa de 

licitação por inexigibilidade, o qual foi entregue na terça-feira de 

manhã, uma vez que os pedido para Diárias e o Requerimento para 

irem ao curso, foram assinados na segunda após a sessão, e que os 

assessores jurídicos da Prefeitura vieram para o Município só na sexta-

feira dia 01 de abril, quando o curso estava terminando, não sendo 

assim possível expedir um Parecer à Dispensa, pois o Processo deve 

tramitar por setenta e duas horas. 

 



• SOVELTH - confirma que a Mesa não pode pagar o curso sem parecer 

jurídico; como todos sabem em sessão passada foi a Mesa criticada 

pelo vereador Gilmar; não se pode atirar pedra nesta ou naquela 

pessoa, tão pouco criticar os funcionários da Prefeitura do setor de 

licitação; como não há parecer do jurídico, a quitação criaria problemas 

tanto para o Legislativo quanto ao Executivo. 

 

 

 

              Godoy Moreira, 13 de abril de 2016 

           Secretaria da Câmara Municipal 


