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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 FLS. 588 

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 
Legislatura, realizada às dezoito horas do dia 23 de agosto do ano de 2021. 

 

Aos vinte e três 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 16 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: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº011/2021 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNÍCIPIO 
DE GODOY MOREIRA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº012/2021 QUE DISPOE SOBRE A FORMA DE AMORTIZACAO DO 
DEFICIT TECNICO ATUARIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MF N 
464/2018 – CUSTO SUPLEMENTAR - RPPS DE GODOY MOREIRA, 
MEDIANTE ATUALIZACAO ANUAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.  

Após fora aberta palavras aos Vereadores, porém não a utilizaram. Logo 
em seguida foram lidos em plenário e após enviados as Comissões desta 
Casa de Leis para apreciação os Projetos de Lei N. 011 e 012/2021. 
Seguidamente fez o uso da palavra o Sr. Primeiro Secretário, Cristiano 
Prestes de Macedo, Cristiano explicou aos presentes de que havia 
elaborado e enviado um Ofício convocando o então Secretário da Saúde 
Orlando Aniceto do Nascimento para dar algumas explicações acerca de 
um determinado tema e que caso algum Vereador se interessasse também 
poderia aproveitar a ocasião para questionar o mesmo, e em seguida o 
Sr. Primeiro Secretário deu as boas-vindas ao Sr. Orlando Aniceto, 
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Secretário da Saúde Municipal de Godoy Moreira, e pediu para que este 
se expusesse, Orlando cumprimentou a todos os presentes e fez a leitura 
do ofício o qual foi convocado e em seguida fez uma breve avaliação da 
saúde no Município. Logo em seguida voltou a fazer uso da palavra o Sr. 
Primeiro Secretário, que lembrou ao Sr. Orlando que ele não precisaria 
estar passando por esta situação na Câmara de Vereadores, que já havia 
conversado anteriormente com ele, também com o Prefeito Primis de 
Oliveira, porém estes não resolveram o problema, e o mesmo ainda se 
repetiu, e então a convocação do Sr. Secretário da Saúde foi a maneira 
do Vereador questionar junto aos demais e pleitear a solução para o caso. 
O Vereador ainda lembrou que não é o dono da verdade e que respeita 
as opiniões contrárias à sua. Cristiano explicou ao Secretário de Saúde 
que a abrangência de temas presentes no Ofício de sua Autoria era para 
dar liberdade aos demais Colegas Vereadores para que estes, caso 
queiram, possam expor suas dúvidas nesta ocasião, lembrando ainda que 
a convocação do Sr. Secretário não era pra uma CPI nem tampouco um 
Tribunal de Júri, o Vereador disse que ele e os demais pares são cobrados 
pelo povo que estão representando, disse ainda que não é fácil estar 
sentado na cadeira de Vereador, por tanta responsabilidade que lhe cabe, 
que enquanto o Secretário e o Prefeito são questionados uma vez eles, 
Vereadores, já foram umas dez. Então o Vereador disse ao Sr.  Secretário 
da Saúde que queria fazer algumas perguntas e que caso este não consiga 
respondê-las ele as pedirá por escrito. Cristiano começou perguntando 
ao Sr. Secretário sobre quantas roupas de paramentação para 

enfermeiros, motoristas e pessoas da linha de frente ao combate ao 

covid19 o Município possui? O Sr. Secretário não soube responder esta 
pergunta e então perguntou a Enfermeira Adriana, que comanda o setor 
de Epidemiologia e está à frente na questão das vacinas e coletas do 
Covid19, e estava ali presente acompanhando a Sessão, Adriana também 
não soube dar a resposta exata, mas lembrou que fora feita licitação para 
compra de aproximadamente 150 unidades de roupas de paramentação. 
Em seguida o Vereador questionou sobre quantos respiradores o 

Município tem hoje? E então mais uma vez o Sr. O Secretário da Saúde 
não soube responder, Cristiano lembrou ao Secretário que o mesmo, 
devida a Função e o Cargo que ocupa, deveria saber pelo menos quantos 
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respiradores o município possuía. o Vereador lembrou que durante a 
Campanha Eleitoral uma das maiores cobranças dos Munícipes era a 
Saúde, que ele e os demais Colegas receberam bastante reclamações 
desta área, que o atual Prefeito em campanha disse que se eleito essa 
seria uma questão que ele iria priorizar fazendo um trabalho diferente na 
saúde comparado a Gestão anterior, e então o Vereador questionou o Sr. 
Secretário da Saúde sobre quais as melhorias que se obteve na Saúde 

Municipal na atual Gestão comparada a anterior? Tendo o Sr. Orlando 
comentado com os Presentes de que em comparação a Gestão anterior 
hoje, na atual Gestão, o Município conta com um sistema integrado de 
Eletrocardiograma de repouso, sendo uma empresa contratada pelo 
Consórcio de Ivaiporã, também teve um aumento no total de exames 
realizados, está tendo também uma campanha no mês corrente da 
SAÚDE DO HOMEM, o Secretário lembrou que se teve também uma 
melhora na estrutura e de que se busca melhoria a cada dia. 
Seguidamente voltou a fazer uso da palavra o Sr. Primeiro Secretário, 
Cristiano Prestes de Macedo que relatou aos presentes de que sempre 
defendeu a Saúde Municipal e deixou bem claro de que as indagações 
por ele proferidas não são para dizer que a saúde no município está ruim, 
disse ainda estar fazendo algumas perguntas para ver se é esse o ponto 
no qual o mesmo queria que chegasse e de que não se pode nas palavras 
do Vereador deixar um “sem vergonha” só, prejudicar e manchar a 
imagem da saúde no Município, o Vereador disse que muitas vezes, 
quando o vereador vai cobrar alguma coisa em algum lugar, quando este 
se impõe, muitas vezes alguém não vai gostar, confessou a todos já ter 
tido problemas com médico, de que já havia discutido antes, mas que 
nunca proferiu palavras de baixo calão e de que sempre esteve e agiu 
dentro do respeito; sempre falou para o Prefeito Primis, que  este sabe 
que são amigos, e de que vai continuar o defendendo, mas lembrou o 
mesmo de que ser companheiro não significa que o Vereador deva fechar 
os olhos para as coisas que ele entenda que não estão certas, e de que 
primeiramente os Vereadores foram eleitos para defender os interesses 
do povo, falou ainda que não está fazendo isso pra arrumar problema 
com ninguém e de que sempre diz aos funcionários que procura os 
respeitar e que o dia que alguém achar que ele se excedeu e estiver errado 
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que esta pessoa procure representar contra ele, pois assim como tem a lei 
que diz que todos os servidores devam tratar bem as pessoas, a população 
num geral,  também tem a lei que diz que todos devem tratar com 
educação e respeito os servidores dentro da suas atribuições, comentou 
ainda que a lei é para todos e que não é porque é vereador que vai chegar 
lá vai fazer o que quer.  Logo em seguida o Vereador expôs seu problema 
e onde queria chegar aos presentes, falando a respeito da Sra. de 80 anos 
a qual ele havia publicado em rede Social a situação que havia 
acontecido, e de que não precisava desse desgaste, pois primeiro chegou 
e conversou educadamente com o motorista da ambulância, dizendo que 
ele não poderia levar a Sra. até sua casa pois seu carro estava na oficina 
e de que ele também teria que buscar leite para uma família que mora na 
Vila Rural e de que então não poderia estar naquele horário para levar a 
Sra. até sua residência, e logo pediu com gentileza ao motorista para que  
deixasse a senhora na porta de sua casa, o Vereador explicou aos demais 
que a distância do local onde e o ponto de ônibus até a casa da Sra. é de  
cerca de 800 mts. a 1 km de distância; que o motorista disse que estava 
com cerca de seis passageiros na  ambulância e não a levaria, o Vereador 
ressaltou não ter desrespeitado o motorista em momento algum e 
indagou o mesmo de o porquê este não poderia levar a Sra. até sua casa, 
dizendo a ele que a ambulância e os recursos repassados pelos Deputados 
são para atender a população e de que ele não poderia deixar uma Sra. 
de 80 anos que sofre de comorbidades nos pés andar por cerca de 1 km, 
e então o Vereador pediu a sua filha para que filmasse a situação, foi 
quando o Motorista disse que não precisa filmar e de que bastava a 
pessoa pedir que o mesmo a levaria. O Vereador comentou que, este 
mesmo Motorista já vem fazendo isso a um bom tempo e de que o caso 
dessa Sra. não é o único. Cristiano ainda observou ter sido o vereador 
que obteve 8% e meio dos sufrágios de votos para o prefeito e indagou a 
todos sobre o respeito quanto a sua representatividade perante o 
Executivo, sendo ele um vereador que sempre está o defendendo e de 
que ano que vem vai estar nas casas pedindo votos para os Deputados 
que mandaram essas ambulâncias e recursos para Godoy Moreira. Logo 
após o Vereador pediu ao Secretário para que não deixe esse motorista 
manchar o nome da Saúde no Município. Após, fez também uso da 
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palavra o Vereador Sovelth Cardoso, que cumprimentou a todos os 
presentes e se solidarizou com a causa do Vereador Cristiano Prestes de 
Macedo, Sovelth diz ter acompanhado a situação pelas redes sociais e 
que viu a postagem do Nobre Vereador mas que não sabia até então o 
que de fato aconteceu, o Vereador diz que todo ser humano é passível de 
cometer erros, e de que problemas sempre vão existir na Saúde, 
Educação, Moradias e na Segurança, mas que esses problemas devem 
ser corrigidos pelas equipes de trabalho, o Vereador ressaltou que mesmo 
com os erros as assertividades dos Servidores da Saúde são bem maiores. 
Após Vereador Cristiano interrompeu o Vereador Sovelth e diz, mais 
uma vez não ser contra a Saúde, mais de que esse caso isolado prejudica 
a imagem da Secretaria bem como dos que lá trabalham. Seguida Sovelth 
espera que situações como essa sejam corrigidas e não voltem a 
acontecer e por fim parabenizou o Vereador Cristiano e a Sr. Secretario 
e aos Servidores que o acompanhavam que estavam presentes. Logo em 
seguida fez uso da palavra a Vereadora Greicieli dos Santos Silva, 
Greicieli também corroborou com as falas dos Vereadores Sovelth e 
Cristiano, e ainda solicitou ao Sr. Secretario que envie carros para buscar 
os pacientes que estão impossibilitados de se locomoverem, pois o 
Munícipio possui uma grande frota, caso preciso que solicitem aos 
Deputados tanto de oposição quanto de situação veículos para tal 
finalidade, a Vereadora também concorda que o Servidor, ocupante do 
Cargo de Motorista errou e de que o mesmo precisa ser corrigido para 
que não se volta acontecer novamente. Logo após fez o uso da Palavra o 
Vereador Valdecir Martins que cumprimentou a todos e agradeceu a 
presença do Sr. Secretario e dos Servidores que o acompanhavam e em 
seguida encerrou sua fala. Seguidamente fez o uso da Palavra o Vereador 
Altamiro de Oliveira que cumprimentou a todos os presentes e acerca da 
cobrança que os Vereadores vêm recebendo, Altamiro disse que sempre 
quando é cobrado procura saber com o Prefeito se o mesmo sabe ou se 
já resolveu a situação e de que cada um está fazendo a sua parte para bem 
atender a População e em seguida agradeceu cada um dos presentes e 
encerrou sua fala. Logo em seguida fez o uso da Palavra o Sr. Primeiro 
Secretario Cristiano Prestes de Macedo, Cristiano lembrou ao Sr. 
Secretario da Saúde que não está de forma alguma criticando a Saúde no 
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Munícipio e pede desculpas se ofendeu alguém por algo que disse, e mais 
uma vez o Vereador ressaltou ter procurado o Sr. Prefeito mais de que 
fora ignorado por este e então trazer o assunto pra Sessão foi o único 
jeito que conseguiu para sanar este problema, e em seguida Encerrou sua 
fala. Por fim fez o uso da Palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira, 
que parabenizou ao Vereador Cristiano pela sua preocupação e apreço 
pelos Munícipes, Luiz diz ainda que este tipo de situação tem que vir a 
servir para melhorar o atendimento e o entendimento entre a Câmara de 
Vereadores, a Secretaria de Saúde e o Executivo, o Vereador pediu ao 
Sr. Secretario que este e seus servidores continuem fazendo o belo 
trabalho que vem realizando e pediu para contar com a Câmara no que 
precisarem e logo 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 quarenta e oito minutos. Da qual eu, Cleberson Marcos 
Rodrigo Moreira__________________ a subscrevi e a assino 
juntamente com os Senhores Vereadores. 
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