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Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de junho de 2020 - FLS 544 

Ata da Décima Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Quarta Sessão Legislativa, 
da Oitava Legislatura, realizada às dezoito horas do dia vinte e dois 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, Rubens Martins de Oliveira e Sovelth Cardoso, deu início à 
sessão. Esteve ausente por motivo de Saúde a Vereadora Lurdiney. 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 quinze de junho do corrente ano. Após, fora aberta a Palavra aos Sres. 
Vereadores, porém, não a utilizaram. Fora apresentado o Oficio Nº 815/2020, o qual 
apresentava a Prestação de Contas do Poder Executivo de Godoy Moreira 
correspondente ao Exercício Financeiro do ano de 2016, sob responsabilidade do Sr. 
Primis de Oliveira, lido em plenário junto ao acordão o mesmo fora encaminhado pelo 
Sr. Presidente para Comissão de Finanças e Orçamento para as devidas análises. Em 
seguida passou-se a Ordem do Dia: SEGUNDA e TERCEIRA VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 007/ 2020 que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”, Antes de iniciada a Votação o Vereador Sovelth 
comentou acerca das alterações que foram realizadas e constavam no Projeto de Lei 
007/2020 (LDO), em sua Redação Final, o Vereador comentou acerca dos dispositivos 
que foram alterados e acrescidos sendo eles o Art. 41 que trata das “Emendas 
Parlamentares Impositivas” e também da alteração de valor que constava no § 1º do 
Art. 9º  o qual agora disponha o seguinte “fica autorizado o Poder Executivo a abrir 
Créditos Adicionais Suplementares, no limite de 20% (vinte por cento) do total geral 
da despesa fixada para o Executivo e Legislativo de Godoy Moreira, Administração 
Direta). Em seguida o Projeto de Lei Nº 007/ 2020 fora submetido em Segunda e 
Terceira Votação (REDAÇÃO FINAL), tendo sido 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 mesmo se 
utilizado desta, o Sr. Presidente comentou acerca da Prestação de Contas do Poder 
Executivo do ano de 2016, o Vereador apontou que os erros apresentados na Prestação 
de Contas foram ocasionados pelo Contador e não pelo Gestor das Contas, lembrou 
que o mesmo erro ocorreu com o Ex-Presidente Rubens Martins, o qual também 
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recebeu uma multa e também teve as Contas aprovadas com Ressalva. Em seguida fez 
o uso da Palavra o Vereador Sovelth Cardoso que cumprimentou os presentes, e 
seguidamente parabenizou o Vereador Cristiano Prestes de Macedo que na ocasião 
estava fazendo aniversário e após encerrou sua fala. Logo após fez o uso da palavra o 
Sr. Presidente Constante Celini, que agradeceu ao Vereador Sovelth pela condução da 
Sessão Legislativa, que na ocasião ocupou o lugar do Servidor Bruno que esteve 
ausente em razão de suspeita de COVID-19, o Sr. Presidente também parabenizou o 
Vereador Cristiano e o enalteceu por seu papel como Vereador, e em seguida o Sr. 
Presidente pediu a Deus que continue os abençoando e dando sabedoria para que 
continuem lutando em prol do Município. E então não havendo mais o que se tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão ás dezoito horas e trinta e 
três 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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