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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FLS 580 

Ata da Quinta Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona Legislatura, 
realizada às dezoito horas do dia 26 de abril do ano de 2021. 

 

Aos vinte e seis 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 Cristiano Prestes de Macedo, Edson Calixto de 
Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Luiz Aparecido Moreira, Osmar Batista 
dos Santos Neto, Valdecir Martins. Estiveram ausentes os Vereadores 
Altamiro de Oliveira e Sovelth Cardoso, este comunicou antecipadamente a 
secretaria desta Casa de que não compareceria por estar enlutado em virtude 
do falecimento de seu Pai. 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 doze de abril do corrente ano, e antes de ser 
posta em Votação a mesma passou por algumas correções apontadas pelos 
Edis 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: PRIMEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº005/2021 QUE “Autoriza crédito na importância de até 172.456,68 
(cento e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta 
e oito centavos). Seguidamente abriu a palavra aos demais Vereadores para 
comentarem acerca do projeto que estava para ser votado, porém não 
utilizaram, e em seguida fora posto em Votação, obtendo aprovação por 
unanimidade entre todos os presentes. Após fora aberta a palavra livre aos 
demais Vereadores, tendo a Vereadora Greicieli dos Santos Silva feito uso 
desta, Greicieli comentou com os presentes que uma Vereadora de São João 
do Ivaí havia comentado com ela de que a Câmara Municipal de São João do 
Ivaí, por intermédio de seus Vereadores irão elaborar uma Moção de Apoio 
ao PL Nº 2564/2020 que “ institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. ” e pediu 
a Vereadora Greicieli que comunicasse e solicitasse aos demais Vereadores 
de Godoy Moreira para que também apoiassem a medida, Greicieli diz que o 
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momento atual que está se passando  a classe dos Enfermeiros e técnicos de 
enfermagens merecem valorização. Seguidamente a Vereadora comentou 
com os demais Pares a respeito do piso nacional dos Agentes de Saude, de 
que estes não vem recebendo o valor devido; que o dinheiro para pagar os 
Agentes vem sendo repassado todo ano mais não é pago aos Agentes em 
forma de reajuste. Logo em seguida a Vereadora comentou com os presentes 
acerca de algumas situações que considerou ruins na área da saúde no que diz 
respeito ao atendimento, que muitas vezes os cidadãos não sabem se a 
unidade está aberta ou fechada; que falta sinalização aos que ali buscam 
atendimento e de que muitos podem não saber tocar uma campainha para 
serem atendidos. Greicieli comentou ainda que as pessoas vêm sendo 
atendidas muitas vezes por telefone e por enfermeiros. A Vereadora 
expressou aos presentes que vem enfrentando problemas com um 
determinado Médico de que compareceu a delegacia recentemente para uma 
audiência de conciliação. Logo em seguida a Vereadora encerrou sua fala 
agradecendo a todos. Após fez o uso da palavra o Vereador Edson Calixto de 
Andrade, Edson relatou a Vereadora Greicieli que sempre foi muito bem 
atendido pelos profissionais da Saude do Município e aconselhou a 
Vereadora Greicieli para que a mesma procure o Médico e com os 
profissionais da Saude para que possam conversar e resolverem essa questão, 
após o Vereador Edson Calixto Encerrou sua fala. Logo em seguida fez o uso 
da Palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira, que corroborou com o pedido 
da Vereadora Greicieli no que tange a moção de apoio ao Piso Nacional dos 
Enfermeiros, do Técnicos de Enfermagem, do Auxiliares de Enfermagem e 
de Parteira e após encerrou sua fala. Logo após fez o uso da Palavra o 
Vereador Cristiano Prestes de Macedo, que comentou também a respeito do 
atendimento da Saúde Municipal, Cristiano também aconselhou a Vereadora 
a procurar o Médico ou os responsáveis pelos atendimentos para que 
cheguem a uma solução a respeito dos atendimentos. Logo em seguida fez o 
uso da Palavra o Sr. Presidente que também comentou a respeito da fala da 
Vereadora Greicieli, José disse que ela está certa em cobrar o atendimento ao 
público e indicou a Vereadora que procure o Secretario de Saúde para 
conversar à respeito do assunto. E então não havendo mais o que se tratar, o 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão ás dezoito 
horas e trinta e um minutos. Da qual eu, Cleberson Marcos Rodrigo 
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Moreira__________________ a subscrevi e a assino juntamente com os 
Senhores Vereadores. 

 
 
 
 
 
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 


