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Ata da Sessão Ordinária do dia 17 de fevereiro de 2020 - FLS 533 

Ata da Primeira Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava 
Legislatura, realizada às dezenove horas do dia dezessete de fevereiro do ano de 2020.  

 

Na data e horário previstos, reuniu-se na Sala das Sessões a Câmara Municipal de Godoy Moreira, 
sob a Presidência do Vereador Constante Celini Sobrinho que constatando haver quórum legal, 
presente os Vereadores, Almir Soares da Silva, Cristiano Prestes de Macedo Benedito do Couto 
Jerônimo, Edson Calixto de Andrade, José Lourenço dos Santos, Lurdiney Magnusson Marques, 
Rubens Martins de Oliveira e Sovelth Cardoso. Então, logo em seguida o Sr. Presidente pediu ao 
Servidor Bruno Robison de Jesus que se procedesse com a leitura do versículo bíblico. Logo depois 
fizeram a oração do Pai Nosso. Em seguida passou-se a ORDEM DO DIA: Houve a apresentação do 
Projeto de Lei Nº 005/2020 “Que altera as Alíquotas de Contribuição Previdenciária”, também foi 
apresentada a Indicação Nº001 de 2020 de autoria do Vereador Sovelth Cardoso, que indica ao 
Executivo que seja providenciada a reforma de uma ponte e também que seja feito o 
empedramento na estrada que dá acesso à casa da Dona Aparecida Nascimento, precisamente 
na Água do Mangueirão. Em Seguida a Indicação foi posta em votação tendo sido aprovada 
por unanimidade dos Presentes. Então passou-se a palavra livre aos Vereadores, tendo o Vereador 
Almir Soares feito uso da palavra, o Vereador cumprimentou a todos e os felicitou pelo início das 
atividades Legislativas, comentou ainda com os demais sobre as conquistas que obtiveram com o 
Deputado Ênio Verri e o Deputado Lemos, que conseguiram junto aos Deputados recursos para 
compra de um Ônibus exclusivo para Cultura e o Esporte, com a liberação de R$ 260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais) para esta pasta e mais R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) 
para a pasta da Agricultura, em seguida o  Vereador encerrou sua fala agradecendo a todos os 
presentes. Na sequência fez o uso da Palavra o Vereador Sovelth Cardoso, corroborando a fala do 
Vereador Almir e comentando acerca do Projeto de Lei Nº 005 que trata do aumento das alíquotas de 
Contribuição, o Vereador explicou aos presentes que esse Projeto foi votado pelo Congresso 
Nacional e que resta aos Municípios apenas aprova-los. O Vereador reafirmou as conquistas dos 
Emendas mencionadas pelo Vereador Almir quanto aos recebimentos dos recursos para Cultura, 
Esporte e Agricultura, a qual também receberá um carro com recursos destinados Pelo Deputado  
Lemos e uma Carreta pelo Deputado Arilson,  e ainda que conseguiram perante a Deputada Gleisi 
Hoffman uma Emenda no Valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais) destinada a Saúde, o Vereador 
lembrou que o Município vem sendo bem conduzido e de que tudo será construído no momento 
certo, e que o pleito eleitoral será conduzido praticamente com recursos próprios e de que será algo 
novo que está por vir. Por fim o Vereador agradeceu ao Presidente e aos presentes se dispondo para o 
que precisasse. Em seguida O Sr. Presidente fez o uso da palavra, e discorreu sobre mais uma etapa 
que se inicia com o fim do recesso Legislativo, o Presidente comentou que sempre reza por todos os 
Vereadores e Servidores desta Casa, após, parabenizou os Deputados do PT pelos repasses dos 
Recursos e agradeceu aos Vereadores Almir e Sovelth; após o Presidente parabenizou também os 
trabalhos realizados pela Procuradora Jurídica desta Casa que, rapidamente, a pedido da Presidência 
elaborou um Oficio que foi expedido ao Executivo para que retomasse a máquina Motoniveladora 
que fora emprestada de maneira ilegal por parte do Executivo sem a devida autorização do Poder 
Legislativo, O Presidente comentou que após a oficialização do Prefeito este pediu desculpas sobre o 
ocorrido. Quanto ao Projeto que altera as alíquotas o Presidente comentou que caso necessário 
convocará os Servidores para o debate, e por fim parabenizou a Vereadora Lurdiney que, na ocasião 
fazia aniversário. Então não havendo mais do que se tratar o Presidente agradeceu a presença de 
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todos os presentes e encerrou a sessão ás dezenove horas e trinta minutos, da qual eu, Cleberson 
Marcos Rodrigo Moreira _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a lavrei e vai assinada pelo Senhor 
Presidente, 1º Secretário e demais Vereadores.                  
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