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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FLS 578 

Ata da Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona Legislatura, 

realizada às dezoito horas do dia 12 de abril do ano de 2021 

 

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, ás dezoito 

horas, no recinto da Câmara Municipal, na cidade de Godoy Moreira, Estado 

do Paraná, reuniram-se na presença do Presidente José Lourenço dos Santos 

os vereadores Altamiro de Oliveira, Cristiano Prestes de Macedo, Edson 

Calixto de Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Luiz Aparecido Moreira, 

Osmar Batista dos Santos Neto, Sovelth Cardoso e Valdecir Martins. 

EXPEDIENTE: Havendo “Quórum” Regimental, foi iniciada a Sessão 

Ordinária, primeiramente foi feita a leitura de um versículo bíblico e 

posteriormente todos fizeram a Oração do Pai Nosso. Após, o Sr. Primeiro 

Secretário, Cristiano Prestes de Macedo fez a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia vinte e nove de março do corrente ano, e em seguida fora 

posta pelo Sr. Presidente José Lourenço dos Santos para aprovação em 

plenário, tendo sido aprovada por todos os presentes. ORDEM DO DIA: 

OFICIO Nº012/2021 “REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE 

AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS” 

PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 003/2021 SÚMULA: 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO INCISO II E §2º DO ARTIGO 21 DA 

LEI 885/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. E APRESENTAÇÃO 

DAS INDICAÇÕES Nº 004, 005, 006, 007, 008/2021 DE AUTORIA DO 

VEREADOR LUIZ APARECIDO MOREIRA, E INDICAÇÃO 

Nº009/2021 DE AUTORIA DA VEREADORA GREICIELI DOS SANTOS 

SILVA. Tendo sido o Projeto de Lei N°003/2021 lido em sua totalidade pelo 

Sr. Primeiro Secretário em plenário, não havendo nenhum questionamento 

quanto sua matéria por parte dos demais Vereadores, o mesmo fora posto em 

Primeira Votação pelo Sr. Presidente, vindo a ser aprovado por unanimidade 

de todos os presentes em Primeira Votação. Após o Sr. Primeiro Secretário 

fez a leitura das Indicações Nº004, 005, 006, 007, 008/2021 todas de autoria 

do Vereador Luiz Aparecido Moreira, feita a Leitura individual de cada 

Indicação foram postas em votação pelo Sr. Presidente, tendo todas as 

indicações de Autoria do Vereador Luiz Moreira sido aprovadas por 

unanimidade por todos os Presentes. Logo após fora aberta a palavra ao 
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Vereador Luiz para suas considerações acerca das Indicações ora aprovadas, 

Luiz agradeceu a todos pela a aprovação de suas indicações e disse que todas 

fazem parte do seu plano de trabalho apresentado em Campanha. Após fora 

feita a leitura pelo Sr. Primeiro Secretário da Indicação N°009/2021, de 

autoria da Vereadora Greicieli dos Santos Silva, finda a leitura a mesma fora 

posta em votação, tendo a presente Indicação de autoria da Vereadora 

Greicieli dos Santos Silva sido aprovada por unanimidade por todos os 

Presentes. Após fora feita a Leitura pelo Sr. Primeiro Secretário do Oficio de 

Requerimento N°012/2021, feita a leitura do Oficio o Sr. Primeiro Secretario 

utilizou-se da palavra e teceu comentários a respeito do Projeto, de que esteve 

junto dos Vereadores Altamiro de Oliveira e Luiz Aparecido Moreira em 

conversa o Sr. Prefeito Primis de Oliveira e com o Responsável pela 

Contabilidade do Município, Cristiano relatou terem pedido ao Sr. Prefeito 

que se não pudesse pagar o Reajuste deste ano que o mesmo então concede-

se um Auxilio Alimentação a todos os Servidores  do Município se possível, 

que o Prefeito se dispôs a analisar o caso, que não fora estipulado os valores 

com o Executivo na ocasião, mais de que se tem uma possibilidade grande 

de que se pague um Auxilio Alimentação, mais que deverá ser feito um 

estudo sobre o impacto nas receitas. Após o Sr. Primeiro Secretário encerrou 

sua fala agradecendo a todos e em nome também dos Vereadores Altamiro 

de Oliveira e Luiz Aparecido Moreira. Seguidamente fez o uso da palavra o 

Sr. Vereador Sovelth Cardoso que teceu comentários a respeito da iniciativa 

dos Vereadores e também a respeito do Oficio que será encaminhado por 

todos solicitando o Auxilio Alimentação, Sovelth diz que essa é uma 

demanda antiga dos Servidores e que todos os Vereadores sem exclusão a 

defendem, enalteceu a atitude dos Vereadores por terem vindo a abrir espaço 

aos demais para também participarem do Requerimento. Após Sovelth 

comentou acerca da reinvindicação do Sr. Vereador Edson Calixto, o qual 

comentou e cobrou também dos demais medidas acerca do barulho de 

motocicletas e carros altas horas da noite, Sovelth lembrou também da 

questão da Segurança Publica, de que até mesmo a Câmara de Vereadores foi 

alvo de vandalismo tendo uma de suas Câmeras de Segurança danificadas, 

Sovelth comentou ainda sobre a urgência da implantação e instalação das 

Câmeras de Segurança e Vigilância por todo o Município, especialmente em 

locais estratégicos, logo em seguida o vereador encerrou sua fala 
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agradecendo a todos pela atenção. Logo após, fez o uso da palavra a 

Vereadora Greici que discorreu acerca da Aprovação de sua Indicação, Greici 

disse que esta é uma demanda antiga, que em épocas de chuva a situação fica 

difícil naquela localidade, a comunidade sofre com as enxurradas e com o 

lixo que transborda e entra nas casas dos Munícipes. Após a Vereadora 

encerrou sua fala agradecendo a todos pela aprovação de sua indicação. Em 

seguida fez o uso da palavra o Vereador Edson Calixto de Andrade que 

parabenizou os Vereadores pelas Indicações, comentando acerca da 

indicação que tratava da extensão da rede fluvial para a Comunidade dos 

França e Pierobon o Vereador comentou que a agua do poço do Ferradura 

não chega até as Famílias, de que necessário seria a perfuração de um poço 

para atender essas famílias, seguidamente o Vereador propôs aos demais que 

juntos cobrassem os responsáveis pela Segurança no Paraná e que se preciso 

for irem até os responsáveis, e após encerrou sua fala agradecendo a todos. 

Logo em seguida fez o uso da palavra o Vereador Altamiro que 

cumprimentou a todos e parabenizou os Vereadores pelas reinvindicações 

através das Indicações realizadas, Altamiro que todas são de grande 

importância ao Município e após encerrou sua fala agradecendo a todos. Na 

sequência fez o uso da palavra o Vereador Valdecir Martins que 

cumprimentou a todos e também parabenizou os Vereadores pelas Indicações 

apresentadas e diz que a população merece que cada reivindicação seja 

realizada. Após, fez o uso da palavra o Sr. Presidente José Lourenço dos 

Santos que parabenizou os Vereadores pelas Indicações e também pela 

elaboração do “Oficio de Requerimento De Auxilio Alimentação aos 

Servidores Públicos Municipais”, e espera que desta vez o mesmo não seja 

engavetado como fora o que ele elaborou e solicitou anos atrás. E então não 

havendo mais o que se tratar, o Sr. Presidente José Lourenço dos Santos 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão ás dezoito horas e quarenta 

e três minutos. Da qual eu, Cleberson Marcos Rodrigo 

Moreira__________________ a subscrevi e a assino juntamente com os 

Senhores Vereadores. 
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José Lourenço dos Santos                                                                Cristiano Prestes de Macedo 

            Presidente                                                                                          1º Secretário 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Aparecido Moreira       Altamiro de Oliveira              Edson Calixto de Andrade                                                

Vice-Presidente                                  Vereador                   Vereador 

 

 

 

 

 

                                                      

  

 

         

                        

Greicieli dos Santos Silva         Osmar Batista dos Santos Neto                    Sovelth Cardoso 

          Vereadora                  Vereador                    Vereador 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                          Valdecir Martins 

                                                                Vereador 
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