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Ata da Sessão Ordinária do dia 08 de junho de 2020 - FLS 542 

Ata da Oitava Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, da 
Oitava Legislatura, realizada às dezoito horas do dia oito de junho 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, 
Benedito do Couto Jerônimo, Cristiano Prestes de Macedo, Edson Calixto de Andrade, 
José Lourenço dos Santos, Lurdiney Magnusson Marques, Rubens Martins de Oliveira 
e Sovelth Cardoso, deu início à sessão. E então, o Servidor Bruno Robison de Jesus 
procedeu com a leitura do versículo bíblico e em seguida fizeram a oração do Pai 
Nosso. Expediente: Leitura e aprovação da ata da Sessão Ordinária do dia oito de 
junho do corrente ano. Após, fora aberta a Palavra aos Sres. Vereadores, porém, não a 
utilizaram. Em seguida passou-se a Ordem do Dia: SEGUNDA VOTAÇÃO do 
PROJETO DE LEI Nº  011/2020 que “AUTORIZA CRÉDITO ESPECIAL NA 
IMPORTÂNCIA DE ATÉ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) CREDITO 
DESTINADO A ABERTURA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA A 
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL”, submetido em votação, fora 
aprovado pela maioria dos presentes. Seguidamente, o Presidente submeteu o 
PROJETO DE LEI Nº 012/2020 que “ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 67 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 255/2002, COM REPRISTINAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS 
DA LEI MUNICIPAL Nº 112/94 DESDE 27 DE MAIO DE 2002, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” para sua SEGUNDA VOTAÇÃO, tendo o referido Projeto de Lei 
sido aprovado por unanimidade entre os presentes. Logo após fora posto em discussão 
e posteriormente SEGUNDA VOTAÇÃO o PROJETO DE LEI Nº 013/2020 que 
“AUTORIZA CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE ATÉ R$ 19.750,00 
(dezenove mil setecentos e cinquenta reais) REFERENTE A ABERTURA DE 
DESPESAS, VIA CREDITO ESPECIAL, DESTINADO AO EMPENHAMENTO DE 
DESPESAS” havendo o referido Projeto de Lei sido aprovado por unanimidade entre 
todos os Vereadores Presentes; Seguidamente foram postas em discussão e 
posteriormente Votação as Emendas ao PROJETO DE LEI Nº 007/2020  que dispõe 
acerca da Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo elas a EMENDA ADITIVA 
Nº 001/2020 que “ACRESCENTA A PREVISÃO DE EMENDAS 
PARLAMENTARES IMPOSITIVAS À LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS.” E também a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2020 que 
“ALTERA PORCENTAGEM DA PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS.”, que submetidas em votação foram ambas aprovadas por  
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unanimidade por todos os Presentes. Logo em seguida o Sr. Presidente Constante 
Celini submeteu em votação as Redações Finais dos Projetos de Lei Nº11/2020, 
12/2020 e 13/2020 obtendo todas as Redações Finais aprovação unanime por todos os 
Vereadores Presentes. Após fora aberta a Palavra aos Vereadores tendo o Vereador 
Sovelth Cardoso feito uso desta, o Vereador Cumprimentou a todos e discorreu acerca 
dos Projetos que foram aprovadas nesta ocasião, o Vereador comentou acerca das 
Emendas que foram discutidas e votadas, para ele é importante que os Vereadores 
participem da Administração do Município e que desenvolvam seus trabalhos como 
manda a Lei, fiscalizando por meio dos Decretos de Crédito que são expedidos pelo 
Executivo e também aos que são enviados a esta Casa de Leis para apreciação e 
aprovação. Seguidamente o Vereador fez comentários acerca da Política brasileira com 
críticas ao Poder Executivo Nacional, comentou também sobre o preconceito de suas 
mais variadas formas, para ele a população deve ficar atenta as manifestações que vem 
ocorrendo e que se as coisas continuarem indo do jeito que estão o Presidente logo 
poderá sofrer um impecheament, comentou acerca de um debate que assistiu com o 
Ex-Presidente FHC, Ciro Gomes e Marina Silva que estavam falando sobre os atos que 
estavam  acontecendo no Brasil, por fim o Vereador agradeceu a Deus e pela 
oportunidade de lhe ser concedida a palavra pelo Sr. Presidente e encerrou sua fala; 
logo após o Vereador José Lourenço fez brevemente uso da Palavra e comentou acerca 
das declarações do Vereador Sovelth, que para ele a oposição quer derrubar o 
Presidente da República de qualquer jeito, mais não vão conseguir pois o mesmo é 
forte, em seguida encerrou sua fala. Seguidamente fez uso da palavra o Sr. Presidente 
constante Celini que também comentou sobre as manifestações que vem ocorrendo 
pelo país, para o vereador tem muitas manifestações que são legitimas, mas também 
tem muitos bandidos e baderneiros no meio destas manifestações, pessoas que só vão 
para destruir e depredar o patrimônio público e privado, que para ele isso não faz parte 
da democracia é bandidagem; logo após o Sr. Presidente comentou com os demais 
Pares que em conversa com um Munícipe este elogiou  a forma como a Câmara vem 
trabalhando, Constante relatou a ele que a Câmara agora é desvinculada da Prefeitura e 
conta com quadro próprio de servidores para assessorá-los,  e por fim parabenizou a 
todos Vereadores sobre a condução dos trabalhos desta Casa de Leis.  E então não 
havendo mais o que se tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão ás dezoito horas e quarenta e seis minutos, da qual eu, Cleberson Marcos 
Rodrigo Moreira _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a lavrei e vai assinada pelo Senhor 
Presidente, 1º Secretário e demais Vereadores.                  

      

                                                                                                               

                     



 

 

Avenida Natanael Verri, 557, Centro – fone: (43) 3463-1059- CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr 
E-mail: camara@cmgodoymoreira.pr.gov.br 

 

Constante Celini Sobrinho           Lurdiney Magnusson Marques                  Rubens Martins Oliveira 
            Presidente                                  Vice-Presidente                                        1º Secretário        
   

 

 

 

 
Benedito do Couto Jerônimo               Almir Soares da Silva                   José Lourenço dos Santos 
      2º Secretário                                        Vereador                                          Vereador  
                

 

 

Edson Calixto de Andrade                        Sovelth Cardoso              Cristiano Prestes de Macedo 
            Vereador                              Vereador                  Vereador 


