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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 FLS. 587 

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 
Legislatura, realizada às dezoito horas do dia 16 de agosto do ano de 2021. 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito 
horas, no recinto da Câmara Municipal, na cidade de Godoy Moreira, 
Estado do Paraná, reuniram-se na presença do Presidente Luiz Aparecido 
Moreira os vereadores, Altamiro de Oliveira, Cristiano Prestes de 
Macedo, Edson Calixto de Andrade, Greicieli dos Santos Silva, Osmar 
Batista dos Santos Neto, Sovelth Cardoso e Valdecir Martins. Esteve 
ausente por motivo de Saúde o Sr. Presidente Jose Lourenco dos Santos, 
que comunicou a Secretaria desta Casa Anteriormente. 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 09 de agosto do corrente ano, e em seguida fora posta pelo Sr. 
Presidente para aprovação em plenário, tendo sido aprovada por todos os 
presentes. ORDEM DO DIA: SEGUNDA E TERCEIRA VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº006/2021 QUE CRIA OS COMPONENTES DO MUNICÍPIO DE 
GODOY MOREIRA/PR ESTADO DO PARANÁ DO SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR, DEFINE OS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SEGUNDA E TERCEIRA VOTAÇÃO 
DO PROJETO DE LEI Nº008/2021 QUE AUTORIZA CRÉDITO ESPECIAL NA 
IMPORTÂNCIA DE ATÉ  
16.497,42 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E 
QUARENTA E DOIS CENTAVOS). SEGUNDA E TERCEIRA DO PROJETO DE LEI 
Nº009/2021 QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR 
OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A”. 
SEGUNDA E TERCEIRA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº010/2021 QUE 
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE GODOY 

MOREIRA, PARA O EXERCICIO DE 2021.”. Logo em seguida fora aberta a 
palavra aos Sres. Vereadores, porém não a utilizaram. Então, o Sr. 
Primeiro Secretário colocou em votação o Projeto de Lei N 006/2021, 
que cria os componentes no Município de Godoy Moreira estado do 
Paraná do Sistema Nacional de segurança alimentar e define os 
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parâmetros para elaboração e implementação do plano Municipal de 
segurança alimentar e nutricional e dá outras providências, o projeto 
havia sido aprovado na sessão anterior por unanimidade de todos os 
presentes em primeira votação e hoje segue a segunda votação e também 
a redação final. O Projeto seguiu para Segunda Votação e foi aprovado 
por unanimidade por todos os presentes. Passando então a 2ª votação do 
projeto de lei nº 008/2021 que autoriza o crédito especial na importância 
de até R $16497,42, o projeto foi aprovado em primeira votação também 
por unanimidade entre todos os presentes na Sessão anterior e segue para 
segunda votação e redação final. Submetido em votação, fora aprovado 
por unanimidade entre todos os presentes em Segunda Votação. Logo 
em seguida fora posto em Segunda votação o projeto de lei nº 09/2011 
que autoriza o poder executivo Municipal a contratar operação de crédito 
com agência de fomento do Paraná o qual também obteve aprovação por 
unanimidade entre todos os presentes. Logo em Seguida foram postas 
em deliberação e Votação as Indicações N.019 e 020/2021 de autoria do 
Vereador Luiz Aparecido Moreira, Lidas em Plenário pelo então 
primeiro Secretario Cristiano Prestes de Macedo as mesmas seguiram 
para votação, onde obtiveram aprovação por unanimidade entre todos os 
presentes. Logo após fora aberta a palavra ao Vereador Luiz Aparecido 
Moreira para comentar acerca de suas Indicações, Luiz agradeceu a todos 
pelas aprovações e teceu breves comentários acerca destas. Luiz, ainda 
cobrou os demais Pares a respeito de todas as indicações que foram 
apresentadas por estes e que estão paradas com o Executivo, o Vereador 
indicou a elaboração de um Ofício assinado por todos que cobre 
respostas do andamento de cada Indicação apresentada e após encerrou 
sua fala. Seguidamente fez o uso da Palavra o Vereador Sovelth Cardoso, 
que cumprimentou a todos os presentes, Sovelth lamentou a perda trágica 
dos Jovens que sofreram um acidente na rodovia que liga Godoy Moreira 
e São Joao do Ivaí parabenizou os Servidores da Saúde que estiveram 
presentes na ocorrência do acidente de trânsito que havia ocorrido 
recentemente. Após o Vereador comentou acerca dos Projetos que foram 
aprovados nesta ocasião, Sovelth lembrou que os mesmos foram 
estudados e analisados pelas comissões e que agora cabe aos Vereadores 
fiscalizar o andamento e aplicação destes no Munícipio. Após o 
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Vereador Agradeceu a todos e encerrou sua fala. Logo em seguida fez o 
uso da Palavra a Vereadora Grecieli dos Santos Silva, que cumprimentou 
a todos, Greicieli lamentou a morte das vítimas do trágico acidente na 
rodovia neste fim de semana e parabenizou a equipe da saúde pelo 
atendimento as vítimas, a Vereadora também lembrou que participou do 
Curso pela Curso Mulher Atual que foi realizado no Munícipio de Godoy 
Moreira, Greicieli diz ter sido maravilhoso ver a interação, o 
desenvolvimento das mulheres do Munícipio, também parabenizou aos 
envolvidos pela Organização do evento. A vereadora comentou com os 
demais que receberam, ela e os Vereadores Sovelth Cardoso e Edson 
Calixto de Andrade, em nome do Deputado Federal Ênio Verri enviou 
uma emenda de R$ 196.000,00 reais destinadas a agricultura do 
Munícipio logo em seguida a Vereadora encerrou sua fala agradecendo 
a todos. Após fez o uso da palavra o Vereador Edson Calixto de Andrade, 
Edson parabenizou ao Vereador Luiz Aparecido Moreira pelas 
Indicações e também lembrou aos presentes que o Vereador Sovelth 
Cardoso já havia feito uma indicação de calcamento na localidade no 
mandato passado, o Vereador também agradeceu aos colegas pelos 
cumprimentos e lembrou que não está mais trabalhando na área da saúde, 
mas que se dispôs com o Sr. Secretario Orlando para qualquer 
eventualidade. Em seguida Edson comentou com os demais pares sobre 
a conquista que o Executivo havia conseguido junto ao Governador 
Ratinho Junior, tratando-se da assinatura do mesmo dando aval para a 
construção da ponte que ligara Godoy Moreira a Barbosa Ferraz, 
segundo o Vereador, o Prefeito de Barbosa se dispôs a pagar metade do 
projeto ficando então a outra metade ao Munícipio de Godoy Moreira 
tendo que pagar a outra. Edson comentou ainda que o prefeito gostaria 
de saber com os Vereadores para saber se eles são favoráveis a ideia de 
pagar esse valor. O Vereador lamentou a morte do Vereador Sadi de 
Ivaiporã que esteve aqui na sexta-feira junto com ele teve, visitando as 
obras do Munícipio e que faleceu na noite de sábado vítima de um 
infarto. Por fim o Vereador encerrou sua fala agradecendo a todos. Logo 
após fez o uso da palavra o Vereador Altamiro de Oliveira, que 
cumprimentou a todos e diz ter ficado muito triste e ter lamentado o 
falecimento das vítimas do acidente na PR 650, Altamiro parabenizou 
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também aos servidores da saúde pelo apoio ao atendimento, parabenizou 
ainda o Vereador Luiz Aparecido Moreira pelas indicações feitas e 
aprovadas, Altamiro agradeceu a Deus pelo momento de estar junto aos 
demais Pares e após encerrou sua fala. Logo em seguida fez o uso da 
palavra o Vereador Cristiano Prestes de Macedo que também lamentou 
a morte das vítimas do acidente e solidarizou com as famílias destas, 
logo em seguida Cristiano parabenizou o Vereador Luiz Aparecido 
Moreira por suas indicações e aos Vereadores do PT pelos recursos 
conseguidos para o Munícipio, O Vereador parabenizou também ao 
Deputado Estadual Artagão Junior, Deputados Federais Luiza Canziane 
e Stephanes Junior, pelos mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais) repassados ao Munícipio. Logo em seguida Cristiano colocou em 
debate a ideia do Vereador Luiz de se oficializar o Prefeito a respeito das 
indicações, ficando então em comum acordo com os demais pares de que 
cada um que queira saber do andamento de suas indicações Oficialize o 
Executivo, que por meio do setor responsável dará o parecer sobre o 
tema. Seguidamente fora posta em Votação as Redações Finais dos 
Projetos de Lei N.006, 008, 009 e 010/2021, tendo todas sido aprovadas 
em unanimidade entre todos os Presentes. E então não havendo mais o 
que se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão ás dezenove horas e quinze minutos. Da qual eu, Cleberson 
Marcos Rodrigo Moreira__________________ a subscrevi e a assino 
juntamente com os Senhores Vereadores. 
 
 
 
 
José Lourenço dos Santos                                                                Cristiano Prestes de Macedo 
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