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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE JUNHO DE 2021 FLS 582 

Ata da Sétima Sessão Ordinária, do Primeiro Período, da Primeira Sessão Legislativa, da Nona Legislatura, 
realizada às dezoito horas do dia 14 de junho do ano de 2021. 

 

Aos quatorze dias do mês de junho 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 Vice-Presidente Luiz Aparecido Moreira 
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. Esteve ausente o Vereador Valdecir Martins, 
o qual ainda se encontrava em estado de recuperação do Vírus da Covid19, 
também esteve ausente o Sr. Presidente José Lourenço dos Santos que 
comunicou a secretaria desta Casa de que nãos estava se sentindo bem e que 
não viria a presente Sessão. 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 três de maio do corrente ano, e em 
seguida fora posta pelo Sr. Vice-Presidente Luiz Aparecido Moreira para 
aprovação em plenário, tendo sido aprovada por todos os presentes. ORDEM 
DO DIA: APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI Nº003/2021 QUE 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 
GODOY MOREIRA PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025, E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS.” PROJETO DE LEI Nº004/2021 QUE 
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 
PROJETO DE LEI Nº006/2021 QUE “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS 
COMPONENTES DO MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA, ESTADO 
DO PARANÁ DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR, DEFINE OS PARÃMETROS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE LEI Nº008/2021 QUE “AUTORIZA CRÉDITO 
ESPECIAL NA IMPORTANCIA DE ATÉ 16.497,72 (DEZESSEIS MIL 
QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS 
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CENTAVOS.), todos de Autoria do Poder Executivo INSCRITO NA 
ORDEM DO DIA O EXCELENTISSÍMO SR. PREFEITO, PRIMIS DE 
OLIVEIRA, QUE DISCORRERIA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE 
DESTA MUNICIPALIDADE. Seguidamente abriu-se a palavra aos demais 
Vereadores para comentarem acerca dos projetos de Lei ora apresentados, 
tendo o Vereador Sovelth Cardoso Feito breves comentários acerca dos 
Projetos de Lei, Sovelth ressaltou a importância de se analisar e esmiuçar os 
Projetos de Lei que tratam do Orçamento e das despesas do Município 
lembrando a todos da importância de se reunirem para juntos analisarem nas 
Comissões desta Casa de Leis. Logo em seguida também fez o uso da Palavra 
o Vereador Luiz aparecido Moreira que corroborou com a fala do Vereador 
Sovelth Cardoso a respeito dos Projetos de Lei que tratam do Orçamento, 
Luiz que na ocasião ocupava a vaga de Presidente encaminhou todos os 
Projetos de Lei apresentados para suas respectivas Comissões afim de que 
sejam analisados. Em seguida o Vereador comunicou aos Presentes que 
esteve junto aos representantes da Cooperativa COCAVI junto ao Sr. Prefeito 
Primis de Oliveira, Luiz expos aos demais Pares que a Cooperativa 
demonstrou interesse em fazer uma parceria junto a Secretaria de Agricultura 
para implantar uma filial da Cooperativa e apoiar a agricultura familiar do 
Município, e também a construção de 2 barrocões Industriais que 
proporcionaram Geração de emprego e renda para os Munícipes. 
Seguidamente fora aberta a Palavra ao Sr. Excelentíssimo Sr. Prefeito Primis 
de Oliveira, que cordialmente cumprimentou a todos os presentes e iniciou 
sua fala, Primis corroborou a fala do Vereador Luiz no que tange a parceria 
proposta pela Cooperativa COCAVI junto a Secretaria de Agricultura do 
Município, comentou ainda a respeito dos Barracões que precisaram ser 
construídos para acomodar a indústria e as atividades nela realizadas. O Sr. 
Prefeito disse ainda estar à procura de terrenos para comprar e futuramente 
ceder as indústrias que por ventura venham a querer investir e produzir no 
Município. Logo em seguida o mesmo comentou a respeito do novo Decreto 
elaborado pelo Executivo que trata das medidas de enfrentamento do Covid, 
citando dentre outras coisas os horários de funcionamentos de algumas 
atividades, o mesmo acredita que os casos continuarão aumentando no 
Município pois algumas pessoas não respeitam as medidas. Logo após o Sr. 
Prefeito falou a respeito das dificuldades da Administração e também acerca 
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das Emendas Parlamentares que estão chegando e logo em seguida encerrou 
sua fala. Seguidamente fez o uso da Palavra a Vereadora Greicieli dos Santos 
Silva, que parabenizou o Sr. Prefeito pelo empenho em buscar trazer 
empresas e industrias para o Município, a Vereadora se dispôs a ajudar no 
que for preciso para que isso ocorra o mais rápido possível, colocou também 
a disposição do Executivo os Deputados que a apoiam para ajudarem no que 
precisar e após encerrou sua fala agradecendo a todos. Logo em seguida fez 
o uso da Palavra o Vereador Edson Calixto que também parabenizou ao Sr. 
Prefeito pelo empenho em buscar gerar empregos e renda ao município e 
também se dispôs a ajudar no que for preciso para que seja efetivada a 
instalação dessas industrias no Município e após encerrou sua fala 
agradecendo a todos os presentes. Seguidamente fez o uso da palavra o 
Vereador Altamiro que também corroborou com a fala dos Vereadores Edson 
Calixto e Greicieli sobre as propostas de instalação de empresas para geração 
de empregos no Município, Altamiro ressaltou que isso é muito importante 
para os jovens que aqui residem, uma oportunidade de emprego nesta Cidade 
evitaria que estes jovens migram para fora do Município afim de buscarem 
por trabalho, e em seguida o Vereador encerrou sua fala agradecendo a todos. 
Logo em seguida fez o uso da Palavra o Vereador Cristiano Prestes de 
Macedo, que cumprimentou a todos e também demonstrou total apoio as 
propostas apresentadas pelo Sr. Prefeito, Cristiano também demonstrou apoio 
a medida de empréstimo idealizada Executivo para compra dos terrenos que 
serão destinados a Construção de Barracões que serão doados para as 
empresas e industrias que quiserem no Município se instalar, o Vereador crê 
que o Projeto de Lei que fará a concessão será muito bem elaborado pelo 
setor jurídico do Executivo e de que não há dúvidas quanto a sua aprovação. 
Em seguida o Vereador encerrou sua fala agradecendo a todos pela presença. 
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 quatro 
minutos. Da qual eu, Cleberson Marcos Rodrigo 
Moreira__________________ a subscrevi e a assino juntamente com os 
Senhores Vereadores. 
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