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BOLETIM INFORMATIVO 003/2016 

A Câmara Municipal de Godoy Moreira – Estado do Paraná, realizou no 
dia 29 de fevereiro de 2016, com início às 19h, a Sessão Ordinária, no 
Plenário, sito à Avenida Natanael Verri, 557, Centro. 

 
 RESUMO DA FALA NA SESSÃO  

 
 PRES. SIRINEU- cumprimenta os presentes e cita o art 22º do 

Regimento Interno que diz: “no exercício da Presidência, estando 
com a palavra, não poderá ser o Presidente interrompido ou 
aparteado” (ou seja, não pode dividir sua fala); mais uma vez diz 
que o compromisso do vereador na segunda- feira é com a sessão. 
 
 

 SOVELTH- diz que a função do vereador é acompanhar a aplicação 
do dinheiro do povo, defender cada segmento da sociedade; trazer 
para a sessão as demandas das Secretarias do Município. Questiona 
o pagamento de taxas na área da saúde para atendimento pelo SUS 
em hospitais da região; comenta o art.36 da Constituição Federal 
quanto à proibição de servidor ganhar menos que o Salário Mínimo 
Nacional. 

 
 GILMAR – fala que está havendo desgaste desnecessário entre os 

Poderes; há assuntos que não precisariam ser tratados na Câmara. 
 

 EDSON – afirma a presença do público só por força dos embates 
políticos. Cita frase do Papa Francisco: “há mais barulho na floresta 
por uma árvore caindo que por milhares de sementes nascendo”. 



 
 ROBERTO – do RH fala sobre os reajustes concedidos à base da 

Administração e que aguarda posicionamento do TCEPR para o Piso 
Salarial do Magistério. Reafirma a preocupação do Prefeito quanto à 
data base dos Servidores. Como responsável pelo Fundo de 
Previdência Municipal expõe o montante em caixa, em torno de 
sete milhões de reais. 
 

 AMARILDO (Esporte) - fala das competições municipais e também 
regionais, e que certo valor da devolução à Prefeitura fora sugerida 
para o Esporte, mas nada recebeu; que a Casa direcione algum valor 
à Secretaria.  
 

 
       Godoy Moreira, 01 de março de 2016 
           Secretaria da Câmara Municipal 


