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Ata da 08ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inajá, Estado do Paraná. 
Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 20h00min, no 
Plenário da Câmara Municipal, deu-se início a 08ª Sessão Ordinária do 
corrente ano, na presença do Presidente, José Ailton de Souza e dos 
Vereadores, José Faustino, Elias Pereira da Silva, Gilvani Francisco dos 
Santos, Francivanda Ferreira Lima, Valdir Antonio da Silva, Marcos 
Antonio Valerio e Paulo Fernandes Rodrigues.     
   
                                                EXPEDIENTE 
 

Estando presente a maioria dos membros desta Casa de Leis, o Presidente 
declarou aberta a 08.ª Sessão Ordinária de 2020. 1) A seguir, solicitou a 

servidora, Amanda da Silva Lima Santos, que realizasse a leitura da ata da 07ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 13 (treze) de abril 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 
1º secretário a leitura do ofício nº. 57/2020, encaminhando o Projeto de Lei 
nº. 16/2020 – SÚMULA – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – 2021, de 
autoria do Poder Executivo Municipal. 3) Logo após, encaminhou o  referido 
projeto de lei para a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e para 
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que manifestassem seu 
parecer. 4) Posteriormente, solicitou ao  1º Secretário a leitura do 
requerimento nº. 21/2020, de autoria do Vereador Marcos Antonio Valerio. 
Requerimento nº. 21/2020. Inajá, 20 de março de 2020. Ilmo. Sr. Cléber 
Geraldo da Silva – M. D. Prefeito Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, 
sirvo-me do presente para solicitar à V.ª Senhoria, a pedido dos servidores 
públicos municipais do Departamento da Saúde, que seja acrescentada aos 
vencimentos de todos esses funcionários (enfermeiros, motoristas, cozinheiras, 
serviços gerais da área da limpeza, recepcionistas e demais envolvidos) 
insalubridade no valor de 40% de seus vencimentos mensais. Solicito também 
a aquisição de aparelho localizador de veia com infravermelho, avental 
impermeável e capa de chuva, uma vez que esses servidores estão correndo 
risco sem os equipamentos citados e, devido a sua falta, hoje a unidade básica 
de saúde permaneceu fechada. 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. MARCOS ANTONIO 
VALERIO – VEREADOR. 5)  Em seguida, solicitou ao  1º Secretário a leitura 
do requerimento nº. 22/2020, de autoria do Vereador Marcos Antonio 
Valerio. Requerimento nº. 22/2020. Inajá, 20 de março de 2020. Ilma. Sra. 
Laisa Catarine Silva – M. D. Secretária Municipal de Saúde. Cumprimentando-a 
cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar à V.ª Senhoria, a pedido dos 
servidores públicos municipais do Departamento da Saúde, que seja 
acrescentada aos vencimentos de todos esses funcionários (enfermeiros, 
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motoristas, cozinheiras, serviços gerais da área da limpeza, recepcionistas e 
demais envolvidos) insalubridade no valor de 40% de seus vencimentos 
mensais. Solicito também a aquisição de aparelho localizador de veia com 
infravermelho, avental impermeável e capa de chuva, uma vez que esses 
servidores estão correndo risco sem os equipamentos citados e, devido a sua 
falta, hoje a unidade básica de saúde permaneceu fechada. 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. 
MARCOS ANTONIO VALERIO – VEREADOR. 6)  Posteriormente, solicitou ao 
1º Secretário a leitura do  parecer da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao 
Projeto de Lei nº. 16/2020. COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E 
ORÇAMENTO. PARECER. Os membros da Comissão de Economia, Finanças 
e Orçamento, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, após análise da 
matéria, concluem parecer favorável ao Projeto de Lei nº. 16/2020 – SÚMULA 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – 2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal. Sala das Sessões, 20 de abril de 2020. Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento. Francivanda Ferreira Lima – Relatora: FAVORÁVEL. 
Paulo Fernandes Rodrigues – Membro: FAVORÁVEL. Elias Pereira da Silva – 
Presidente: FAVORÁVEL.    COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO. PARECER. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, após análise da 
matéria, concluem parecer favorável ao Projeto de Lei nº. 16/2020 – SÚMULA 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – 2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal. Sala das Sessões, 20 de abril de 2020. Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. Gilvani Francisco dos Santos – Relator: FAVORÁVEL. 
Genilza Queiroz dos Santos – Membro: FAVORÁVEL. José Faustino – 
Presidente: FAVORÁVEL.                                                 
                                              ORDEM DO DIA 

 
Após a leitura do parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 
e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente  ao Projeto de 
Lei nº. 16/2020 – SÚMULA – Projeto de Lei nº. 16/2020 – SÚMULA – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO – 2021, o Sr. Presidente colocou o referido 
projeto de lei em discussão, votação e em aprovação não havendo ninguém a 
manifestar contra, foi aprovado em primeira discussão por maioria. Verificando 
a urgência da matéria em apreço, o Edil Elias Pereira da Silva, solicitou a 

dispensa do prazo de interstício. Atendendo a solicitação do Vereador o Sr. 
Presidente colocou o referido projeto de lei em segunda discussão, votação e 
em aprovação, não havendo ninguém contra foi aprovado em 2ª discussão por 
maioria. Com a palavra livre o Edil Paulo Fernandes Rodrigues, disse: boa 

noite a todos, presidente só lembrando aqui que eu cheguei falar com a sua 
pessoa a respeita dos convites que faz aqui para os Vereador como eu não 
tenho esse celular que eles tenham, tenho um mais fraquinho queria que me 
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avisasse porque tem reunião  que eu não sei,  não fico sabendo fiquei sabendo 
ai para baixo, queria  pedi que tenha um funcionário  que me avisasse, não 
moro tão longe é pertinho dá uma carreirinha lá avisa só isso. Posteriormente o 
Sr. Presidente José Ailton de Souza, disse:  vamos estar enviando um  ofício 
Vereador para que eles possam fazer um ofício para cada Vereador, porque 
fica mais formal do que mandar por celular, porque tudo que precisa manda 
para a gente nós atendemos, então que possa ser  feito esse ofício para 
quando for feito uma convocação de uma reunião ou algo assim, possa ser 
enviado a cada Vereador  aquele que puder ir amém! Mas pelo menos todos 
vão estar recendo a convocação da reunião através do ofício.  Em seguida o 
Edil Elias Pereira da Silva, disse: bom gente é um seguinte com a gente já viu 

aqui várias vezes a preocupação dos Vereadores com o dinheiro público, eu 
queria fazer uma sugestão agora não para o dinheiro público com dinheiro 
particular, todo mundo sabe o que estamis vivendo, o que todo mundo está 
passando e nós Vereadores ainda  não temos a nossa parcela de contribuição 
pelo que está acontecendo, todo mundo que eu conheço está contribuindo com 
alguma coisa, está deixando de receber, está tirando alguma coisa está ficando 
no prejuízo de alguma coisa para contribuir com essa situação que a gente 
está vivendo, então queria  sugerir para os Vereadores que a gente também 
pode fazer a nossa contribuição e durante 90 dias eu iria sugerir aqui que cada 
Vereador no mínimo 10% do salário de cada Vereador para a gente doar que 
vai dar em torno de duas cesta básica  de doação para o CRAS para o mesmo 
distribui  para não dizer que é política, para não dizer que um ou outro está 
entregando essa cesta básica,  então gente é uma sugestão se ninguém quiser 
fazer eu mesmo vou fazer a minha parte porque eu não estou contribuindo em 
nada sobre o que está  acontecendo, dentro de casa mesmo a minha esposa o 
salário dela diminuiu por conta de alguma coisa, eu falei para ele que está certo 
você está dando sua contribuição e eu vi que eu não estou dando a minha 
ainda, não dei a minha contribuição pelo estado que a gente está vivendo, 
então eu iria sugerir que nós Vereadores faça uma contribuição de pelo menos 
de 10% durante pelo menos 90 dias, e a gente conversar com o Prefeito e 
acredito que vai dar mais ou menos umas 20 cesta básica acho que não é 
muito,  acho que a gente está vivendo uma situação  que ninguém viveu ainda 
e  acho que 10% é dinheiro, mas não é muito porque tem muita gente que está 
realmente precisando, apesar que tem esse R$ 600,00, mas  não é todo 
mundo que está recebendo e já conversei com o Cleber a respeito disso  e eu 
pelo menos vou fazer isso durante esses 90 dias que eu quero dar minha 
contribuição,  quem  quiser depois logicamente vai ser publicado o nome dos 
Vereadores que contribuíram, fazer um autorização de 10% a ser revertido 
para o CRAS em cesta básica,  então gente a próxima reunião eu vou fazer 
essa autorização de desconto que vai ser revertido para o CRAS para o fundo 
de pobreza está aí quem quiser assinar vai ser um livro e árbitro ninguém vai 
ser obrigado, mas na próxima eu vou trazer para cada um para quem quiser 
contribuir com duas cesta básica para o CRAS para assinar e quem não quiser 
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não é obrigado, então é isso daí segunda-feira eu trago a autorização.  Logo 
após, o Edil Valdir Antonio da Silva, disse: boa noite a todos, quero 
parabenizar o Vereador Elias pela atitude, mas eu já diante mão vou deixar 
aqui que não vou fazer parte dessa doação  porque não só de agora, mas até 
antes de quando começou eu já ajudo as pessoas até com mais do que 10% 
do nosso salário, então  parabéns pela atitude acho que é bem valida pela 
situação que a gente vem vivendo e tenho certeza que eu acabo ajudando bem 
mais do que isso e não só nesse momento já algum tempo atrás de muito 
tempo atrás,  então já quero deixar claro que  na minha colocação aqui que eu 
não vou fazer parte dessa doação por conta que a gente já vem ajudando, 
porque  acaba que ficando até que pesado e a gente acaba ajudando até muito 
mais né Marcos Valerio,  então parabéns pela atitude. Posteriormente, o Edil 
Elias Pereira da Silva, disse: por esse motivo gente que disse que se cada 

Vereador fizer por conta própria todo mundo vai entender principalmente nessa 
época é uma ajuda política se a gente doar anonimamente para o CRAS que 
vai dar umas 20 cesta básica, ninguém vai estar fazendo política e nem tem 
política e nem demagogia, agora se eu fizer uma cesta básica e levar para uma 
pessoa nessa época vão entender que é política, então dessa forma  que estou 
sugerindo ninguém vai dizer que quem está fazendo política porque não é o 
Vereador que estará entregando, mas sim o CRAS com o critério que ele tem, 
com análise de cada família ele vai distribuir essas 20 cesta básica, mas pelo 
CRAS e aí não é política.  Em seguida, o Edil Paulo Fernandes Rodrigues, 
disse: só queria falar para o Vereador Elias também parabenizá-lo pela atitude 
que você tomou, mas já vou deixar claro também que não vou participar da 
forma que o senhor falou da cesta básica porque eu também já contribuo há 
muito tempo se for somar vai dar mais que 10% você está pedindo Vereador, 
mas parabenizo pela atitude. Logo após, o Edil Gilvani Francisco dos Santos, 

disse: quero também parabenizar o Vereador Elias pela atitude, a gente já viu 
isso, todo mundo talvez tenha visto que em outras Câmaras está acontecendo 
também e como de fato a gente sabe que os Vereadores todos contribuem com 
sua parcela desse momento difícil já vem de muito tempo e se não fosse por 
isso também talvez não estariam aqui porque estão  trabalhando pelo povo e 
lutando pelo povo,  então por isso que eles estão novamente eleitos, mas eu 
achei uma atitude louvável do  Elias e  queria dizer que eu também  gostaria de 
contribuir,  não sei de que forma vai ser feito se tem que ter um parecer jurídico 
alguma coisa assim, acho que vi outra Câmara também fazendo isso e eu 
concordo com ele, não dizendo que os demais Vereadores não estão 
colaborando também nesse momento, mas é da forma que ele disse  seguindo 
o raciocínio dele também é uma coisa que vai ser feita pelo CRAS eles vão 
estudar melhor maneira  de estar atendendo a população. Posteriormente, a 
Vareadora Francivanda Ferreira Lima, disse: boa noite a todos, também 

quero parabenizar o Vereador Elias e concordo também porque não está fácil 
para ninguém, vou fazer uso  das palavras do Vereador Gilvani, o que 
depender de mim também eu estou à disposição. Em seguida, não havendo 
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ninguém a fazer o uso da palavra o Presidente encerrou a Sessão Ordinária do 
dia 20 de abril de 2020, e para constar em ata eu Amanda da Silva Lima, Lavrei 
a presente. 
 
Sala das Sessões, 20 de abril de 2020.  
 
 
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 
 
 
                                   _______________________________ 
                                          Amanda da Silva Lima 
 
  
 

  
 
 
 
 
 


