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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 FLS 574 

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

realizada às dezoito horas do dia 22 de março do ano de 2021 

 

Aos vinte e dois 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, Sovelth Cardoso e Valdecir Martins. Esteve ausente o Vereador 

Osmar Batista dos Santos Neto que antecipadamente notificou a Secretaria 

desta Casa de Leis de que estava sob suspeita de COVID19 e assim estaria 

cumprindo uma quarentena de 14 dias na qual não poderia se ausentar do lar 

e consequentemente participar das Sessões desta Casa. 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 

quinze de março 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: Apresentação do PROJETO DE 

LEI Nº002/2021 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO (OU 

READEQUAÇÃO) DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO 

DO FUNDEB, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE 

DEZEMBRO DE 2020.”., tendo sido apresentado e distribuído uma cópia 

para cada Vereador Presente. Apresentação das INDICAÇÕES Nº001, 002, 

003 de 2021, de autoria do Vereador Altamiro de Oliveira. E então o Sr. 

Presidente abriu a palavras aos Sres. Vereadores para discutirem acerca do 

Projeto apresentado, tendo o Vereador Sovelth Cardoso feito primeiramente 

o uso desta, Sovelth discorreu acerca do referido Projeto esmiuçando e 

explicando a todos os presentes algumas mudanças que o Projeto propõe, 

demonstrou que dentre estas o Projeto apresenta uma que é a composição do 
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Conselho do FUNDEB por pessoas competentes e que estão dentro da 

realidade vivida pelo nosso Município, sendo um Projeto que exige em sua 

composição capacidade técnica para a composição dos membros que 

formaram esse Conselho. Após o Vereador encerrou sua fala. Posteriormente 

fez o uso da Palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira, que cumprimentou 

a todos e iniciou sua fala, Luiz, destacou que o Projeto é novo na esfera 

Federal tendo sido elaborado no dia 25 de dezembro do ano de 2020 e em se 

tratando de um Projeto novo o mesmo deve ser bem analisado por esta Casa 

de Leis e posteriormente ser votado a tempo. Logo após fora feito a 

apresentação e leitura das Indicações Nº001, 002 e 003 de 2021, todas de 

autoria do Vereador Altamiro de Oliveira. Em seguida fora aberta a palavra 

ao Vereador Altamiro de Oliveira para expor suas considerações sobre as 

Indicações por ele apresentadas, Altamiro cumprimentou a todos e iniciou 

sua fala dizendo que as Indicações são fruto das cobranças e demandas que o 

povo vem lhe pedindo e que cabe a cada Vereador analisar e decidir pela sua 

aprovação ou não em plenário e após encerrou sua fala. Logo em seguida fora 

posta em Votação individualmente cada uma das 3 indicações apresentadas 

havendo todas as Indicações sido aprovadas por unanimidade de todos os 

Vereadores presentes. Após fora aberta a palavra livre aos Vereadores para 

suas considerações finais tendo o Vereador Sovelth Cardoso feito uso desta, 

Sovelth fez algumas considerações e ponderações sobre o momento crítico 

que o País vivencia devido ao enfrentamento da pandemia, comentou acerca 

do Decreto realizado pelo Executivo e que vem sendo comentado por parte 

dos Comerciantes, para ele o Decreto foi bem elaborado, não proibiu 

qualquer abertura de comércio, tendo regulamentado o funcionamento das 

atividades neste momento tão crítico, em seguida Sovelth comentou e 

parabenizou o Vereador Altamiro de Oliveira pelas indicações apresentadas, 

Sovelth lembrou aos presentes que algumas das indicações já foram feitas 

anteriormente por ele mas que não foram realizadas no mandato anterior, que 

houve uma resposta do Executivo na época sobre a implementação das 

Câmeras de Segurança mais que não se concretizou com a instalação até o 

presente momento, e então mais uma vez parabenizou o Vereador por estar 

atento e ouvindo a população. Sovelth comentou com os presentes que 

conversou recentemente com o Presidente da COAPROCOR sobre as 

demandas dos produtores do Município de Godoy no tocante a melhorias das 
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instalações, o Vereador disse que colocou à disposição do Presidente da 

Associação o seu mandato para o que for preciso e após encerrou sua fala. 

Seguidamente fez o uso da palavra o Vereador Luiz Aparecido Moreira que 

também parabenizou o Vereador Altamiro e comentou com os presentes que 

a solicitação da Câmeras de segurança já foi encaminhada pelo Executivo ao 

Deputado Alexandre Curi que o Sr. Prefeito também em viagem a Brasília 

realizou essas reinvindicações e que em breve elas se concretizaram e após 

encerrou sua fala. Logo após fez uso da palavra o Vereador Valdecir Martins 

que cumprimentou a todos e parabenizou também o Vereador Altamiro pelas 

Indicações, Valdecir comentou com os presentes que o pedido das Câmeras 

de Segurança já estava encaminhado e em processo adiantado, prestigiou o 

Vereador Altamiro pelas boas Indicações e por fim encerrou sua fala. Logo 

depois fez uso da palavra o Vereador Cristiano Prestes de Macedo que 

parabenizou o Vereador Altamiro de Oliveira pelas Indicações, mais lembrou 

que as Indicações foram já realizadas anteriormente por vereadores do 

mandato passado e de que pode estar havendo por parte do Executivo uma 

manobra política no que toca essas Indicações tendo vista elas já estarem 

encaminhadas e vindo a serem concretizadas agora. Após fez o uso da palavra 

o Sr. Presidente José Lourenço dos Santos que parabenizou o Vereador 

Altamiro pelas Indicações e logo em seguida, não havendo mais o que se 

tratar, o Presidente Sr. José Lourenço dos Santos agradeceu a presença de 

todos e encerrou a sessão ás dezoito horas e trinta e sete 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 

          Vereadora                  Vereador                    Vereador 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                          Valdecir Martins 

                                                                Vereador 
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