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Ata da Sessão Ordinária do dia 2 de março de 2020 - FLS 534 

Ata da Segunda Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava 
Legislatura, realizada às dezenove horas do dia dois de março 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 Vereador Sovelth 
Cardoso, que na ocasião fora designado pelo Presidente para conduzir a Sessão, e 
então este procedeu a leitura do versículo bíblico. Logo depois fizeram a oração do Pai 
Nosso. Em seguida passou-se ao EXPEDIENTE: Leitura e aprovação da ata da Sessão 
Ordinária do dia dezessete de fevereiro do corrente ano. Logo em seguida foi 
concedida a palavra livre aos vereadores para suas considerações, mas não a usaram. E 
então passou-se a ORDEM DO DIA: Houve a apresentação da Prestação de Contas do 
Poder Executivo correspondente ao ano de 2018 para apreciação dos Nobres 
Vereadores, tendo o Vereador Sovelth Cardoso feita a leitura do Acordão de Parecer 
Prévio Nº 423/2019 que, julgava regulares as contas do Poder Executivo 
Correspondente ao Exercício financeiro de 2018. Então passou-se a palavra livre aos 
Vereadores, tendo o Vereador Sovelth feito uso da palavra, o Vereador cumprimentou 
a todos e comentou com os demais Edis sobre a preocupação destes quando chegam ao 
Poder Legislativo Projetos de Lei que retiram Direitos dos Servidores e muitas vezes 
favorecem os patrões, tratando especificamente do Projeto de Lei Nº 005 do Poder 
Executivo que Dispõe Sobre o “Aumento da Alíquota de contribuição Previdenciária”, 
o Vereador Lembrou aos presentes que os Deputados do PT foram contrários ao 
Projeto na Esfera Federal e Estadual, e reafirmou que a recomendação para os 
Vereadores do Partido é de seguirem os Deputados e votaram contra o aumento da 
Alíquota, por fim o Vereador encerrou sua fala agradecendo ao Presidente a mesa 
Diretora e também felicitou o Servidor Bruno Robson que havia recentemente se 
Casado. Em seguida fez uso da Palavra o Sr. Presidente Constante Celini, que 
comentou também acerca do Projeto Nº 005/2019, que aumenta as Alíquotas de 
Contribuição Previdenciária, o vereador explicou aos presentes que não se tem para 
onde correr; que esteve em conversa com a Procuradora Jurídica desta Casa e a mesma 
o informou que nesse caso só resta ao Legislativo aprovar o Projeto de Lei da forma 
que veio pois do contrário prejudicaria o próprio Município, o qual não conseguiria 
dentre outras coisas certidões para conseguir crédito/financiamentos, segundo o 
Vereador tantos os Servidores Efetivos quanto os Aposentados irão pagar o preço pela 
reforma; o Vereador lembrou aos presentes que todos devem cobrar os Deputados para 
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o qual votaram, que assim como os Vereadores nas Câmaras Municipais, estes também 
são eleitos para representarem o povo nas Assembleias Legislativas; comentou sobre 
os vários gastos despendidos com viagens realizadas pelo Presidente da Câmara dos 
Deputados, o Sr. Rodrigo Maia que viajou 229 dias no ano. Então não havendo mais 
do que se tratar o Presidente agradeceu a presença de 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.                  

      

                                                 

                                                               

                     
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 
 


