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Ata da Sessão Ordinária do dia 16 de março de 2020 - FLS 536 

Ata da Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, da 
Oitava Legislatura, realizada às dezenove horas do dia dezesseis 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, 
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 nove do 
corrente mês e ano. Seguidamente, o Presidente Constante concedeu a palavra livre aos 
demais Pares, no entanto, não usaram. ORDEM DO DIA: Apresentação do Projeto de 
Lei Nº006/2020 que “Ratifica Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios da 
Região Centro do Estado do Paraná e Vale do Ivaí: Altamira do Paraná, Boa Ventura 
de São Roque, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Cândido de Abreu, 
Guarapuava, Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Cantú, Nova Tebas, 
Palmital, Pitanga, Rio Branco do Ivaí, Roncador, Rosário do Ivaí, Santa Maria do 
Oeste, Turvo e Godoy Moreira com a finalidade de constituir um Consórcio Público 
nos termos da Lei Federal n.º 11.107/2005, autoriza filiação do Município de Godoy 
Moreira e dá outras providências” de Autoria do Poder Executivo, na sequencia foram 
apresentadas as Indicações Nº 002/2020 que tratava da “A construção de um calçadão 
na Avenida Luiz Cândido Dias” e também a Indicação Nº 003/2020 que abordava 
sobre “à implantação de faixa elevada para travessias de pedestres em frente à Praça da 
Igreja Matriz” ambas de autoria do Vereador Cristiano Prestes de Macedo. Em seguida 
fora posto em discussão e deliberação o Projeto de Lei Nº005/2020 que “Altera as 
alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo Município ao Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 
”, não havendo nenhum questionamento acerca do Projeto o mesmo fora posto em 
Votação pelo Presidente, tendo o referido Projeto sido aprovado por maioria 
Vereadores presentes. Em seguida foram postas em votação as Indicações Nº002 e 003 
de 2020 tendo sido ambas aprovadas por unanimidade pelos presentes. Então O 
Presidente concedeu a palavra livre aos demais Pares, tendo o Vereador Sovelth 
Cardoso sido o primeiro a se pronunciar, o Vereador cumprimentou a todos e discorreu 
sobre a epidemia do Coronavirus que se espalha pelo país, relatou que o país vem 
tomando medidas para conter o avanço inclusive o Estado do Paraná, por intermédio 
do Secretário da Saúde o Governo do Estado suspendeu as atividades de várias 
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Instituições tais como Escolas, Universidades dentre outras, o Vereador comentou que 
devido a epidemia o PIB do Brasil irá cair, mais que segundo ele a paralisação é 
necessária. Sovelth comentou ainda sobre as várias fakenews produzidas e 
disseminadas nas redes sociais relacionadas ao Coronavirus, que isso prejudica o preço 
de vários produtos e a economia de Vários Países, por fim o Vereador lembrou que as 
pessoas com complicações respiratórios e os mais idosos são as mais prejudicadas pelo 
Vírus. Na sequência fez uso da Palavra o Vereador Almir Soares da Silva que 
cumprimentou aos presentes e também parabenizou o Vereador Cristiano pelas 
Indicações ora apresentadas, em seguida O Vereador lembrou ao Presidente e aos 
demais Vereadores sobre um Projeto de Lei que foi aprovado a um tempo atrás pela 
Câmara de Vereadores que tratava da construção de casas a pessoas carentes, o qual 
previa que o Município poderia custear até R$ 10.000 reais com a construção, o 
Vereador comentou que no ano de 2019 comunicou ao prefeito para tomar uma 
providência sobre a Lei aprovada, mais que nada fora feito por ele até então, e por fim 
o Vereador pediu o auxílio dos demais Vereadores para cobrarem o Prefeito quanto a 
efetivação desta Lei no Município. Em seguida, foi concedida a Palavra ao Vereador 
Cristiano Prestes de Macedo que cumprimentou aos presentes e agradeceu aos demais 
Vereadores pelas parabenizações que obteve sobre suas Indicações, o Vereador espera 
que as indicações não fiquem apenas no papel, mais que sejam exteriorizadas e 
efetivamente realizadas por parte do Executivo, por fim o Vereador comentou que a 
indicação é uma necessidade, visto que haveria mais espaço para transitar, mais 
estacionamentos para veículos e de que seria muito benéfico ao Município. Em 
seguida fez uso da Palavra o Vereador José Lourenço que parabenizou ao Vereador 
Cristiano pelas indicações, o Vereador Lembrou que muitas das indicações, senão a 
maioria delas são engavetadas pelo Executivo, que nos seus mais de dez anos de 
Mandato nunca viu uma Indicação ser executada por Prefeito nenhum, por fim o 
Vereador comentou também acerca da pandemia e questionou os demais vereadores a 
respeito das festas do Município, que algumas pessoas o questionaram o porquê não 
iria ser realizada festa esse ano, então o Vereador Sovelth e também o Vereador 
Cristiano lhe responderam que o motivo para não realização da festa era por causa da 
grave epidemia de dengue no Município e também a recente pandemia do Coronavirus 
que vem se alastrando pelo mundo e chegou ao Brasil. Em seguida o Vereador 
Constante Celini fez o uso da Palavra e parabenizou o Vereador Cristiano pelas 
Indicações, e também relatou que a experiência que teve em relação as indicações, que 
ele havia feito uma solicitação ao prefeito para colocação de um Toldo no Posto de 
Saúde e que até o momento não foi realizado, o Vereador comentou que nunca viu 
durante todo tempo que atuou na política Prefeito algum executar indicação, Constante 
comentou que muitas vezes a má vontade de por parte de alguns poucos funcionários 
prejudica a Administração do Prefeito, por fim o Vereador comentou sobre o Projeto 
Nº 006, que o referido projeto precisa ser votado com urgência pois deve ser aprovado 
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antes do fim do mês e na ocasião convocou uma Reunião Extraordinária para a 
próxima quarta-feira, estando de acordo com os demais Vereadores. Na sequência fez 
uso da Palavra o Vereador Rubens que fez algumas ponderações sobre as obras nas 
estradas rurais, o Vereador comentou que faz aproximadamente um mês que as 
maquinas estão na localidade do Ferradura, que segundo ele o serviço está ficando 
bom mas que o problema é a demora nessas melhorias. Em seguida o Vereador Almir 
pediu a palavra, que lhe foi concedida, o Vereador comentou sobre a solicitação que 
Sr. Constante havia solicitado ao Prefeito a respeito do toldo, que muitas pessoas 
também o procuraram para pedir a ele que solicitasse ao Prefeito a colocação deste 
Toldo no Posto de Saúde, o Vereador lembrou que muitas vezes o Prefeito é mal 
assessorado pelo secretariado e em seguida encerrou sua fala. Na sequencia o Sr. 
Presidente reafirmou aos demais sobre Reunião Extraordinária marcada para quarta 
feira e então não havendo mais o que tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão ás vinte horas e seis 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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