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Ata da Sessão Ordinária do dia 16 de junho de 2020 - FLS 543 

Ata da Nona Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, da 
Oitava Legislatura, realizada às dezoito horas do dia quinze de junho do ano de 2020.  

 

Na data e horário previstos, reuniu-se na Sala das Sessões da 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 quinze 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: PRIMEIRA VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 007/ 2020 que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Que submetido em votação fora aprovado em 
unanimidade por todos os presentes. Em seguida não havia mais matéria a ser tratada e 
então o Sr. Presidente concedeu a Palavra livre aos demais Vereadores, tendo o 
Vereador Sovelth Cardoso feito uso desta, o Vereador comentou acerca das alterações 
que foram realizadas no Projeto de Lei 007/2020 (LDO), alterações estas que se deram 
por meio das Emendas Impositiva Nº001/2020 e Aditiva Nº 001/2020, o Vereador 
espera que estas alterações sejam mantidas e venham inclusas nos próximos Projetos 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentadas a esta Casa. Logo depois o Vereador 
encerrou sua fala agradecendo a todos os presentes. Seguidamente fez uso da Palavra o 
Sr. Presidente Constante Celini que agradeceu os trabalhos realizados pelas Comissões 
permanentes desta Casa, o Presidente também sugeriu que o Contador da Prefeitura se 
reúna com o da Câmara e também com os Vereadores para participarem da elaboração 
da LDO; tendo o Vereador Sovelth Cardoso solicitado a Palavra e corroborado com as 
palavras do Sr. Presidente, o Vereador lembrou ainda que, na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) é onde   essas alterações podem ser aplicadas, pois nela é que se discute onde as 
fontes de cada recursos como Saúde, Educação e Esporte serão aplicadas, para o 
Vereador esta medida seria eficaz no acompanhamento e fiscalização da aplicação 
desses recursos. Logo após o Vereador encerrou sua fala. Em seguida o Sr. Presidente 
voltou a fazer uso da Palavra e comentou das dificuldades que se passava no passado 
para realizar os trabalhos nesta Casa, que antigamente os advogados da prefeitura eram 
também os da Câmara, mas hoje as coisas mudaram e a Câmara conta com quadro 
próprio de Servidores para assessorá-los, por fim o Sr. Presidente agradeceu mais uma 
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vez os trabalhos que vem sendo realizados pelas Comissões e encerrou sua fala. E 
então não havendo mais o que se tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão ás dezoito horas e vinte e oito 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        
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