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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE MAIO DE 2021 FLS 581 

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

realizada às dezoito horas do dia 03 de maio do ano de 2021. 

 

Aos três dias do mês de maio 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, 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 seis de abril 

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: SEGUNDA 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). CARTA DA CLASSE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA 

AREA DE ENFERMAGEM, MOÇÃO DE APOIO AOS ENFERMEIROS, 

TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, VOTAÇÃO DA 

REDAÇÃO FINAL VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº005/2021. 

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 Segunda Votação, obtendo aprovação por 

unanimidade entre todos os presentes. Após fora lida pelo Sr. Primeiro 

Secretário a Carta da Classe dos Profissionais da Saúde da área de 

Enfermagem e logo após este também proferiu a leitura de moção de Apoio 

desta Casa de Leis a Classe de Enfermagem brasileira a qual será 

posteriormente enviada ao Senado Federal. Logo em seguida fora posta em 

Votação a Moção de Apoio aos Profissionais de Enfermagem, tendo a mesma 

recebido assinatura favorável por todos os Vereadores presentes. Após, fora 

aberta a palavra o Vereador Sovelth Cardoso que teceu alguns comentários a 

respeito do Serviço e dos Servidores Públicos, apontando alguns aspectos 
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negativos dos rumos que o Governo vem tomando no que tange os Reajustes 

dos Servidores Públicos. Sovelth ainda comentou que uma CPI está 

começando no Congresso para avaliar como foram gastos os recursos que 

foram destinados ao combate do Covid19, o Vereador ainda lamentou que 

está para ser votada também no Congresso a Reforma Administrativa, que, 

na visão dele irá prejudicar a vida dos Servidores Públicos da Esfera Federal, 

Estadual e Municipal e após encerrou sua fala. Em seguida, fez o uso da 

palavra a Vereadora Greicieli dos Santos Silva que teceu comentários sobre 

a Moção por ela apresentada em prol dos enfermeiros, a Vereadora agradeceu 

aos Nobres Colegas pelo apoio a Moção aos Profissionais da Saúde e após 

encerrou sua fala. Seguidamente, fez o uso da palavra o Vereador Luiz 

Aparecido Moreira que também corroborou com a fala da Vereadora 

Greicieli, o Vereador comentou que está moção de apoio era o que o Brasil 

está precisando e de que ainda falta muita coisa ao Governo Federal e ao 

Senado Federal no que toca os direitos dos Servidores Publicos. e após o 

Vereador encerrou sua fala. Posteriormente fora posta para apreciação e 

posteriormente terceira Votação a Redação Final do Projeto de Lei 

nº005/2021, a qual obteve aprovação em unanimidade por todos os presentes. 

Em seguida fez o uso da palavra o Sr. Primeiro Secretário, Cristiano Prestes 

de Macedo que comunicou a todos que na ocasião tinha convocado o Sr. 

Roberto Freire da Silva para que pudesse comparecer a presente Sessão 

Ordinária, mais que este não compareceu, e que havia comunicado por 

telefone que necessitaria de mais tempo para analisar o tema da para o qual 

fora solicitado esclarecimento. Cristiano explicou aos demais de que o tema 

a ser tratado seria o pagamento de reajuste de recomposição de índice 

inflacionário correspondente ao valor e R$ 4,52%( quatro virgula cinquenta 

e dois por cento.), O Vereador se manifestou favorável ao pagamento e citou 

ainda que é uma obrigação Constitucional a qual o Representante do Poder 

Executivo deve seguir e pagar, logo em seguida o Vereador pediu apoio aos 

demais pares para correrem atrás deste importante direito dos Servidores 

Públicos Municipais. Comentou ainda acerca de que alguns Servidores 

estavam recebendo mesmo afastados a insalubridade mais que agora os 

pagamentos foram cessados. O Vereador deixou claro que não quer está 

cobrando que se volte a pagar a insalubridade aos Servidores que estão 

afastados, mais quer saber o porquê foram pagos esses valores e o porquê 
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cessaram-se os pagamentos. Logo em seguida 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 cinquenta e nove 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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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 
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