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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 FLS. 589 

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária, do Segundo Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona 

Legislatura, realizada às dezoito horas do dia 30 de agosto do ano de 2021. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano 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 23 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: INDICAÇÃO 
Nº022/2021 DE AUTORIA DO VEREADOR CRISTIANO PRESTES 

DE MACEDO. Após fora lida e discutida Indicação Nº022/2021  tendo 

sido posta em Votação a mesma fora aprovada por unanimidade entre 

todos os Presentes. Logo em seguida fora aberta a palavra livre aos Sres. 

Vereadores, tendo o Vereador Sovelth Cardoso feito uso desta, Sovelth 

Lamentou a ausência do Sr. Presidente José Lourenço dos Santos, 

aconselhou aos demais pares a procurarem saber como esta o estado de 

Saúde do Sr. Presidente, diz esperar que o mesmo venha a melhorar.  

Sovelth comentou também acerca da Indicação do nobre Vereador 

Cristiano Prestes de Macedo, diz ser uma ótima indicação, mais que sabe 

das dificuldades, do quanto se é difícil para manter um profissional da 

área da pediatria no Munícipio, mesmo sendo está uma questão da Saúde 

básica. Para o Vereador a presença de um Médico Pediatra no Munícipio 

é essencial e vai desde o início com o pré-natal. Por fim o Vereador 

agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui, firme e forte 

trabalhando e defendendo sempre o bem comum e lembrou que o seu 
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objetivo aqui é o de que se possa ter uma cidade melhor para nós, para 

nossos filhos e toda população e de também fazer com que os recursos 

públicos sejam aplicados de forma correta, e que de fato atenda a 

população que mais precisa. Estimou ao Prefeito Primis, que este consiga 

como se tem feito, buscando o seu melhor, correndo atrás e informando 

também a Esta Casa dos recursos que ele vem conseguindo e sempre 

com objetivo de vida de cada dia melhorar, logo em seguida o Vereador 

encerrou sua fala agradecendo a todos. Logo após fez o uso da Palavra o 

Vereador Cristiano Prestes de Macedo, Cristiano diz concordar com o 

vereador Sovelth, sabe que não é fácil trazer esse tipo de profissional de 

saúde para cá, mas diz que se a Administração quiser trazer ela traz, pois 

a saúde do Munícipio hoje conta com recursos para tal e assim tem 

condições de se conseguir a contratação hoje. Cristiano expressou ao 

Vereador Sovelth e aos demais que pode afirmar que tem pais que 

deixam de comprar alimento para poder pagar consulta com pediatra 

para os filhos. O Vereador disse ainda que na secretaria de Saúde 

Municipal hoje o que mais se tem é dinheiro, e então a possibilidade de 

contratação de um Médico Pediatra deve ser vista com muita atenção e 

carinho, Cristiano ainda deixou bem claro de que este pedido não era 

uma indagação ao Sr. Prefeito e de que é uma coisa da qual se ele 

conseguir fazer entrará para a história dele, após o Vereador encerrou 

sua fala agradecendo a todos. 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 cinco 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 

            Presidente                                                                                          1º Secretário 
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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 
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                                                          Valdecir Martins 

                                                                Vereador 


