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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2021 FLS 573 

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

realizada às dezoito horas do dia 15 de março do ano de 2021 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano 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, Sovelth Cardoso e 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 

Extraordinária do dia vinte e sete de janeiro 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: 

Não havia Matéria a ser discutida ou votada e então o Sr. Presidente abriu a 

palavras aos Sres. Vereadores, tendo o Vereador Sovelth Cardoso feito uso 

desta, o Vereador cumprimentou a todos e discorreu a respeito do inicio dos 

trabalhos Legislativos, sendo nessa ocasião a primeira sessão Ordinária do 

ano devido a suspensão por conta da pandemia do COVID19, o Vereador 

comentou com os presentes que participou de uma reunião com o Prefeito 

Primis de Oliveira, juntamente com os Vereadores Cristiano Prestes de 

Macedo e Greicieli dos Santos Silva para juntos discutirem a destinação dos 

recursos de Emenda Federal para atender a comunidade da Vila Rural onde 

se pretende que seja feita a perfuração de um poço artesiano nesta localidade 

para que se possa melhorar a renda e a qualidade de vida dos Munícipes que 

ali residem o Vereador também lembrou que na ocasião foram discutidas 

várias outras demandas junto ao Executivo, por fim o Vereador relatou ser 

difícil ser vereador durante a pandemia, pois para ele o Vereador é próximo 

ao povo e infelizmente devido as restrições e o contágio da doença, não estão 

podendo estar mais próximo as pessoas e em seguida encerrou sua fala 

agradecendo a todos. Logo após fez o uso da palavra o Vereador Luiz 

Aparecido Moreira, que cumprimentou a todos e também deu as boas-vindas 
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agradecendo todos pela presença na primeira sessão Ordinária do ano, o 

Vereador parabenizou os Vereadores Sovelth e Greicieli pela conquista da 

Emenda que haviam conseguido junto aos representantes do partido destes, 

o Vereador Luiz comentou com os demais colegas que encaminhou um 

Oficio ao Deputado Stephanes Junior pedindo um caminhão de câmara fria 

para atender aos produtores do Município. Por fim o Vereador lembrou a 

todos da importância de se cuidar e recomendar cuidados as demais pessoas 

nesse momento em que a doença está se disseminando tão rápido. O Vereador 

Agradeceu aos que puderam participar da Reunião com os membros e 

representantes do comércio, para o Vereador muitas vezes para quem é 

consumidor a atividade não é essencial mais para família do comerciante e 

seus dependentes, funcionários aquele ramo de atividade é mais que essencial 

é uma questão de subsistência. Logo em seguida o Vereador Luiz Aparecido 

Moreira encerrou sua fala agradecendo a todos. Após, fez uso da palavra o 

Vereador Valdecir Martins que agradeceu a todos pela presença e também 

agradeceu pela sua volta a Esta Casa de Leis, o Vereador relembrou sua 

trajetória nesta Casa e logo após encerrou sua fala agradecendo a todos. Logo 

depois fez uso da palavra o Vereador Osmar Batista, que também 

cumprimentou a todos e pediu aos demais que contasse com ele e de que está 

na Casa para somar junto aos demais e por fim encerrou sua fala. 

Seguidamente, fez uso da palavra o Vereador Altamiro de Oliveira, que 

cumprimentou a todos os Presentes e também se dispôs a trabalhar 

juntamente com cada Vereador, unidos pelo interesse dos Munícipes e do 

Município e logo em seguida o Vereador encerrou sua fala. Posteriormente, 

fez o uso da palavra a Vereadora Greicieli dos Santos Silva, a Vereadora 

cumprimentou a todos parabenizou a todos pela presença nesta primeira 

sessão Ordinária deste ano e em seguida a Vereadora também discursou sobre 

a Emenda a qual junto ao Vereador Sovelth e o Vereador Cristiano estiveram 

juntos no Poder Executivo para discutirem a aplicação do recurso na forma 

de perfuração de um poço artesiano na localidade da Vila Rural e por fim 

antes de encerrar sua fala a Vereadora desejou um bom trabalho a todos os 

Vereadores e também para que estes contem com ela para trabalharem juntos 

pelo bem da população de Godoy Moreira e após encerrou sua fala 

agradecendo a todos.  Logo em seguida fez o uso da palavra o Vereador 

Cristiano, que agradeceu a todos pela presença e em seguida agradeceu 
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nominalmente os Vereadores Sovelth Cardoso e Greicieli dos Santos Silva 

por terem lembrado e convidado este Vereador para juntos participarem de 

uma reunião com o Sr. Prefeito Primis de Oliveira que na ocasião estes iriam 

discutir a respeito de uma Emenda Parlamentar que irá ser destinada a 

construção/perfuração de um poço artesiano na localidade da Vila Rural, o 

Vereador Cristiano lembrou que já havia anteriormente feito diversos 

pedidos mais que sozinho não conseguiu. O Vereador parabenizou aos 

colegas pela conquista e também enalteceu a forma com a qual os assessores 

do Deputado os trataram.  Logo em seguida o Vereador encerrou sua fala 

agradecendo a todos. Após fez o uso da palavra o Sr. Presidente José 

Lourenço dos Santos que lembrou a todos dos cuidados nessa pandemia e 

também para que os Vereadores peçam aos parentes e amigos que residem 

em outras cidades para que procurem não visitar Godoy nesta etapa em que 

se encontra a pandemia, que pensem na população do Município. E 

finalmente, não havendo mais o que tratar, o Presidente Sr. José Lourenço 

dos Santos 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 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Aparecido Moreira       Altamiro de Oliveira              Edson Calixto de Andrade                                                

Vice-Presidente                                  Vereador                   Vereador 
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Greicieli dos Santos Silva         Osmar Batista dos Santos Neto                    Sovelth Cardoso 

          Vereadora                  Vereador                    Vereador 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                          Valdecir Martins 

                                                                Vereador 

mailto:camara@cmgodoymoreira.pr.gov.br

