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Ata da Sessão Ordinária do dia 9 de março de 2020 - FLS 535 

Ata da Terceira Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, da Oitava 
Legislatura, realizada às dezenove horas do dia nove 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, 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. Esteve ausente o Vereador Sr. Almir Soares da Silva que comunicou a 
secretaria desta Casa de que iria até a Cidade de Ivaiporã para realizar um exame de 
Saúde e que não chegaria a tempo para participar da Sessão. E então, o Vereador 
Sovelth Cardoso 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 dois do corrente mês e ano. Seguidamente, o Presidente Constante concedeu a 
palavra livre aos demais Pares, no entanto, não usaram. ORDEM DO DIA: Projeto de 
Decreto nº 001/2020, que dispõe sobre as Prestações de Contas do Município de 
Godoy Moreira referente ao exercício de 2018. Antes de iniciar a deliberação o 
Vereador Sovelth expôs aos Vereadores e aos presentes o Acordão de Parecer Prévio 
Nº 423/2019 que recomendava o julgamento pela REGULARIDADE das contas do 
PODER EXECUTIVO DE GODOY MOREIRA , exercício de 2018, Sob 
responsabilidade do Sr. José Gonçalves. O Presidente então concedeu a palavra aos 
demais Pares para discorrerem sobre o Projeto de Decreto, mas não se manifestaram. 
Submetido em deliberação, o Projeto de Decreto nº 001/2020, foi aprovado por 
unanimidade, ficando, portanto, a prestação de contas do exercício de 2018 aprovada. 
Finda a matéria em Pauta o Presidente concedeu a palavra livre aos demais Pares para 
suas considerações finais. O vereador Sovelth comentou acerca das últimas votações 
de contas que ocorreram nesta Casa, lembrou que este é um momento marcante para 
este Município, comentou ainda que o julgamento é político e de que muitas vezes 
pode-se haver conchavos e interesses por trás das votações. Sovelth agradeceu a todos 
em nome do Prefeito pela votação justa que acabaram de fazer, e em seguida o 
Vereador agradeceu ao Presidente e também a Mesa Diretora pela confiança prestada a 
ele para conduzir sessão e se dispôs para o que precisar. Logo após fez uso da Palavra 
o Vereador Sr. Constante Celini que também comentou acerca da votação de prestação 
de contas do Município, o Sr. Constante parabenizou ao Prefeito pelo belo trabalho 
que vem realizando. E então não havendo mais o que tratar, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão ás vinte horas e quinze 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 
 


