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Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inajá, Estado 
do Paraná. Aos 10 (dez) dias do mês de Setembro de 2018 (dois 
mil e dezoito) às 20h00min, no Plenário da Câmara Municipal, deu-
se início a 27ª Sessão Ordinária do corrente ano, na presença do 
Presidente, José Ailton de Souza e dos Vereadores, José 
Faustino, Gilvani Francisco dos Santos, Francivanda Ferreira 
Lima, Genilza Queiroz dos Santos, Paulo Fernandes Rodrigues, 
Marcos Antonio Valério e Valdir Antonio da Silva.  

 
EXPEDIENTE 

 
Estando presente a maioria dos membros desta Casa de Leis, o 

Presidente declarou aberta a 27.ª Sessão Ordinária de 2018. 1) A 

seguir, solicitou a servidora, Angélica Eunice Pereira da Rocha, que 

realizasse a leitura da ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada no  

dia 03 (três) de setembro do corrente ano. Ao final da leitura, o 

Presidente colocou a ata em discussão, votação e aprovação, 

estando todos de acordo, foi aprovada por maioria. 2) Em seguida, 

solicitou ao 2º secretário a leitura do requerimento nº.67/2018, de 

autoria do Vereador Valdir Antonio da Silva. Requerimento nº. 

67/2018. Inajá, 10 de setembro de 2018. Ilmo. Cléber Geraldo da 

Silva – M. D. Prefeito Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, 

venho, por intermédio do presente, solicitar à V.ª Senhoria que seja 

verificado junto à Funilaria e Pintura do Reinaldo, na cidade de 

Paranacity, o andamento do conserto da viatura da Polícia Militar de 

nosso município. Sem mais para o momento e certo de poder 

contar com vossa valorosa colaboração subscrevo-me, com 

elevada estima e consideração. Nestes termos, Pede deferimento. 

VALDIR ANTONIO DA SILVA – VEREADOR. 

 
ORDEM DO DIA 
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Após a leitura do requerimento nº. 67/2018, de autoria do 
Vereador Valdir Antonio da Silva, o Sr. Presidente colocou em 
discussão, votação e em aprovação. Não havendo ninguém contra 
foi aprovado por maioria. Em seguida, o Sr. Presidente deixou livre 
a palavra. Com a palavra o Edil Valdir Antonio da Silva disse: Eu 
gostaria de falar sobre a viatura que a semana passada eu prometi 
que estaria indo atrás dela, então eu fui ate paranacity falei como 
sargento, e a nossa viatura se encontra lá na funerária e pintura do 
Reinaldo, então estou fazendo um requerimento ao prefeito se ele 
não souber onde esta a viatura esta nesse local, e falta ai uma 
parceria para a reforma dela, conversando com o sargento dia 07 
de setembro ele se colocou também a disposição de qualquer 
informação sobre a viatura,  e na mesma hora eu já coloquei a 
disposição também que se o prefeito Cleber for lá e realmente ver 
que não a possibilidade da prefeitura esta dando essa ajuda de 
custo para reforma essa viatura eu me coloquei a disposição para a 
gente visitar os fazendeiros e os comerciantes para fazer uma 
vaquinha para a gente arrumar essa viatura, fica seis mil reais a 
mão de obra e espero que até na próxima segunda feira o prefeito 
esteja vendo isso daí para mim dar seguimento nessa parte que me 
coloquei a disposição. Eu quero parabenizar todos os integrantes 
da fanfarra, a belíssima apresentação que foi feito dia 07 de 
setembro, parabenizar o prefeito Cléber e parabenizar também o 
Neco o professor pelo trabalho que vem desenvolvendo na fanfarra. 
Na pessoa da Monica Gobi coordenadora da Casa Lar queria 
parabenizar todas as pessoas da Casa Lar e parabenizar toda 
equipe pelo almoço em prol a Casa lar que foi realizado agora 
domingo passado estive lá almoçando com a minha família, e 
viemos embora e não pude e a gente não pode ficar mais lá porque 
teve ai todos sabem a Nina que era uma pessoa querida na cidade 
todo mundo sabe, mãe do Leandro que é um amigo meu vim ai 
prestar as ultimas homenagem a ela e meus sentimentos a toda a 
família. Eu estive esses dias para trás fazendo umas visitas nas 
casas pedindo voto para o meu deputado Evandro Junior e eu fui 
bem recebido agradeço as pessoas que estão me recebendo, mais 
teve duas casas que eu levei uma paulada que vocês não esta 
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entendendo e assim eu estou levando isso daqui senhor presidente 
e vereadores, porque eu estou trazendo isso aqui  através da 
transmissão ao vivo, porque assim quando você leva um cacete do 
eleitor na verdade assim que você esta cometendo um erro na sua 
administração na sua legislatura e agora quando você leva uma 
paulada assim por pessoas que esta fazendo picuinha de você, 
você fica muito chateado e assim graças a Deus as pessoas confia 
muito no trabalho da gente e elas acaba até contando quem é as 
pessoas que fazem isso daí, por exemplo ali no posto de saúde tem 
uma funcionaria lá se ela estiver me assistindo ela vai lembrar muito 
bem do que estou falando porque eu vou falar com as mesma 
palavras que eu abordado nas casas, a mulher esta esperando uma 
cirurgia da coluna já faz tempo e essa cirurgia é muito cara, ai um 
funcionário falou assim, oh nos não vamos poder marca a sua 
cirurgia porque os vereadores proibiu, e daí a gente tem que 
conversa com a pessoa explicar, então eu queria deixar bem claro 
assim que eu particularmente tudo o que eu vou fazer desde uma 
denuncia até uma reclamação ou uma sugestão antes de eu chegar 
no local da denuncia ou reclamação ou sugestão sei lá eu posto no 
facebook eu não sei se vocês acompanha, e não tem nenhuma 
denuncia dessa da minha autoria e de nenhum vereador aqui, até 
cheguei a falar na casa da pessoa assim , o pior inimigo do prefeito 
não faz isso, porque a gente trabalha olhando para frente olhando 
para o povo, então você que fez isso no posto de saúde não faz 
mais isso daí não, porque vai chegar uma hora que eu vou ter que 
falar seu nome aqui tá. É essa foi outra casa que eu levei uma 
paulada também, é lá na prefeitura tem um funcionário lá que até 
esses tempos atrás nos tivemos um problema sabe, ele falou assim 
para uma pessoa oh eu estava te esperando mesmo, ai eu tomei 
uma café comi uma banana nós foi se ajeitando lá e eu fui falando 
com ela, até ela me falar quem que foi sabe, e ela falou que eu e o 
Dédo eles não iria pegar essa pessoa como cabo eleitoral porque 
eu e o Dédo iria denunciar os cabos eleitoral, então meu irmão você 
que fica ai no celular o dia inteiro que você não faz nada que pra 
mim o dinheiro que você recebe tinha que ser queimado, porque só 
fica o dia inteiro assistindo vídeo no seu celular, então não faz mais 
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isso para não ter problema, porque você é um mentiroso você 
mentiu para essa pessoa porque eu não falei isso e a credito quer o 
Dédo também não fez isso tá. Sobre uma postagem que teve ai do 
rapaz ali da vila rural como que é o Gustavo Bogo bobo bobo bogo 
sei lá, eu já fiz hoje um boletim de ocorrência já entreguei na mão 
do advogado e agora se Deus quiser daqui uns dias ele vai 
começar a trabalhar, ou ele paga cesta básica ou ele vai varrer rua 
sei lá, fazer alguma coisa servir o município, ai tem uma postagem 
que eu fiz assim eu não sei se é por eu ser tão direto e sincero na 
minha administração teve uma postagem ai que coloram um vídeo 
meu, falando assim que quando eu falei que eu não vivo de voto 
então eu quero frisar mais uma vez se essa pessoa quiser de novo 
colocar esse vídeo lá que eu não vivo de voto, eu vou frisar mais 
uma vês eu tenho o meu trabalho eu trabalho na Gov Facil Brasil 
pode acessar é uma empresa lá de Umuarama eu tenho o meu 
trabalho, quando eu fui dispensado do meu outro serviço por 
política graças a Deus passou poucos dias eu arrumei outro 
emprego, então a política aqui na câmara de vereador eu faço valer 
os meus votos eu não uso isso daqui como cabide de emprego isso 
daqui  não é uma profissão isso daqui é um dever de cidadania 
então as pessoas confia na gente pelo o voto e o mínimo que a 
gente tem que fazer é legisla e fiscalizar e atender o anseio da 
população, então não faço isso daqui como uma profissão que eu 
tenho uma profissão para mim trabalhar e sustentar a minha família. 
Então eu só queira aqui presidente só para mim concluir eu queria 
fazer uma prestação de contas do meu mandato desde 2013 eu sou 
vereador fui eleito com 101 votos da primeira e na segunda com 
179 votos e isso daqui é um reconhecimento da população pelo 
meu trabalho, no ano de 2013 pra você ver como eu levo isso daqui 
com sinceridade com honestidade com transparência e luto e brigo 
pelo povo teve vez de a gente só faltar sair no tapa, por causa de 
pessoas ai do município, 2013 eu não tive nenhuma falta, 2014 eu 
tive duas falta, 2015 eu tive duas falta, 2016 eu tive quatro faltas, 
2017 eu tive cinco faltas e 2018 até agora eu não tive nenhuma falta 
então gente só para mim mostrar para você que eu levo isso daqui 
com sinceridade eu não levo isso daqui como cabide de emprego, 
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quando eu estou aqui na câmara eu faço o meu trabalho 
transparente portanto eu transmito isso daqui ao vivo para todo 
mundo ver, então só para mim prestar a conta aqui de duzentos e 
sessenta e oito sessão eu faltei treze não da 4% tá e eu levo isso 
daqui com muita sinceridade e assim as pessoas não tem como me 
atingir politicamente e começa a falar da minha família, falar da 
minha vida particular da minha vida pessoal, então eu acho que isso 
daí só me da força e acredito assim as pessoas me conhece desde 
quando eu nasci e assim não são os meus inimigos que vai me 
abalar não eu acredito em um Deus que esta comigo e ele sabe de 
todas as coisas, também teve uma conversa lá que eu não respeito 
a minha família, olha gente eu repeito a minha família portanto eu 
nunca levei a minha mulher para  a pega do lebre de madrugada no 
meio de cana não e nunca faltei com respeito com ela, então do 
mais meu muito obrigado. Posteriormente, com a palavra a 
vereadora Francivanda Ferreira Lima disse: É só para questionar 
a respeito da fala do vereador Valdir essa pessoa que questiona os 
vereadores que proibiu é ate chato para a gente porque se a gente 
não puder ajudar estragar jamais se a gente não puder ir lá e dar 
uma força pedi para as pessoas esta adiantando um exame e 
marcando consulta jamais a gente vai proibir uma cirurgia, então é 
ruim para nos que fica sentado aqui ouvindo que as pessoas critica 
a gente por causa disso. Logo após, o Sr. Presidente José Ailton 
de Souza disse:Quero dizer para todos os companheiros e para 
todas as pessoas que se encontra aqui, que amanha a partir das 11 
horas o deputado Edmar Arruda estará dando uma visita aqui e 
visitando os comercio, ele que ajudou o município com quatro 
centos e setenta e um mil e com algum trabalho promissor ai 
porque ele abraçou a nossa causa e a gente fica muito grato. Logo 
após, Não havendo ninguém a fazer o uso da palavra o presidente 
encerrou a sessão ordinária do dia 10 de Setembro de 2018, e para 
constar em ata eu Angélica Eunice Pereira da Rocha Lavrei a 
presente. 
 
Sala das Sessões, 10 de Setembro de 2018.  
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José Ailton de Souza                                       José Faustino 
         Presidente                                             Vice-Presidente 
 
 
 
Elias Pereira da Silva                            Gilvani Francisco dos Santos 
       1° Secretário                                                   2°Secretário 
 
 
 
Francivanda Ferreira Lima _____________________________ 
Vereadora 
 
Genilza Queiroz dos Santos____________________________ 
Vereadora 
 
Marcos Antonio Valério________________________________ 
Vereador  
 
Paulo Fernandes Rodrigues ____________________________ 
Vereador  
 
Valdir Antônio da Silva ________________________________ 
Vereador 
 
 
 

_______________________________ 
Angélica Eunice Pereira da Rocha 

 
 
     
  
 


