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Ata da 09ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inajá, Estado do Paraná. 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte) às 
20h00min, no Plenário da Câmara Municipal, deu-se início a 09ª 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, Genilza Queiros dos Santos e Paulo Fernandes 
Rodrigues.     
   
                                                 EXPEDIENTE 
 

Estando presente a maioria dos membros desta Casa de Leis, o Presidente 
declarou aberta a 09ª Sessão Ordinária de 2020. 1) A seguir, solicitou a 

servidora, Amanda da Silva Lima Santos, que realizasse a leitura da ata da 08ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 20 (vinte) 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 requerimento nº 23/2020 de autoria do Vereador 
Marcos Antonio Valerio. Requerimento nº. 23/2020. Inajá, 27 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 de vários munícipes, devotos de diferentes igrejas, que seja 
elaborado decreto que permita, a exemplo de mais de 200 outros municípios no 
Paraná, a abertura das igrejas de nossa cidade, desde que essa abertura seja 
condicionada a algumas limitações, tais como: - que idosos e demais 
integrantes do grupo de risco não possam participar; - que seja disponibilizado 
álcool gel e haja barreira com pano molhado em hipoclorito na entrada (a 
exemplo dos comércios); - que o uso de máscara seja obrigatório a todos os 
participantes; - que sejam respeitadas as normas de distanciamento, sendo 
evitado todo tipo de proximidade, como abraços e apertos de mão; - que não 
seja ultrapassado o limite máximo de 50% da capacidade de lotação. 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. 

                                             ORDEM DO DIA 
 
Logo após, o Sr. Presidente colocou o requerimento de nº 23/2020 de autoria 
do Vereador Marcos Antonio Valerio, em discussão, votação e em 
aprovação. Reprovado por maioria.  Com a palavra Livre o Edil Elias Pereira 
da Silva, disse: bom a respeito desse requerimento do Vereador, como a gente 

ouvi dizer que tem muita cidade realmente que estão abrindo as igrejas, mas 
acredito que fica a critério do Prefeito como já foi desaprovada nem para o 
Prefeito vai! Mas acredito que uma coisa que está dando certo por enquanto 
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em nosso Município não tem nenhum caso, acho se a gente ficar da forma que 
estar é melhor do que acompanhar outros lugares que estão abrindo, mas está 
acontecendo os casos, então é minha opinião a respeito do requerimento. 
Como tinha prometido que traria nesta reunião autorização com relação aos 
descontos no salário, eu fiz uma autorização a minha autorização eu fiz e os 
Vereadores que quiserem participar, quiserem contribuir  vou fazer uma para 
cada um, como eu disse semana passada é opcional logicamente que vai ser 
divulgado como eu disse também é opcional, então fiz uma autorização que 
diz: “Inajá Paraná de 27 de Abril 2020, autorização  tendo em vista a situação 
em que estamos vivendo devido  a pandemia do covd-19  e para contribuir com 
algumas famílias carentes eu Elias Pereira da Silva portador do RG e CPF  
(número tal)  autorizada descontar em minha folha de pagamento o valor 
correspondente a 10% do salário de Vereador pelo prazo de 3 meses a contar 
do mês de abril de 2020 valor este que será destinada ao CRAS para segundo 
seus critérios usar na aquisição de cesta básica para distribuição as famílias 
carentes.” Essa autorização já assinada  já vou fazer o meu desconto,  é muito 
pouco para o que estamos vivendo é muito pouco 10%,  mas se todos 
contribuírem ou se a maioria contribuírem dá para gente ajudar assistência 
social com mais ou menos 20 cestas básicas, então a minha eu já fiz os 
Vereadores que quiserem participar que quiserem fazer autorização durante 
esses três meses vai dar duas cada um, vai dar em média quase 20 cesta 
básica no mês, vai ser descontado em folha vamos mandar igual manda os 
consignados, manda para o CRAS e ele vai fazer essa cesta básica e vai 
distribuir para a  população durante esses três meses, espero sinceramente 
que a maioria dos colegas aqui  faça autorização também, mas como eu disse 
não é obrigatório  é o mínimo que a gente pode fazer, acho que todo mundo 
nessa época tem dar a sua contribuição,  sugeri dessa forma de mandar para o 
CRAS porque ninguém ficara sabendo quem estará doando, vou deixar aqui 
essa  autorização não vou perguntar para nenhum dos Vereadores 
pessoalmente eu tenho modelinho ali a minha já está assinada  espero 
sinceramente! que a maioria ajude é  pouco insignificante não é para vida 
inteira se falarem quem contribui  se eu fosse falar também o particular que eu 
faço daria mais de 10% também, mas isso é uma coisa independente. Eu não 
sei se vocês já ouviram, mas sugeri para o Prefeito porque esta acontecendo 
em alguns lugares com relação aos consignados, os empréstimos consignados 
pedi para o Prefeito  para nesse 90 dias também não seja descontado os 
consignados, exemplo de alguns lugares até para o INSS  a justiça já entrou 
com o INSS também para que não seja descontado os consignados durante 90 
dias e essas três parcelas ficaria para as últimas,  porque todo mundo sabe 
que nessa época, falam assim “mas está todo mundo em casa” todo mundo em 
casa gasta mais produtos de higiene, você gasta mais água, gasta mais luz, 
comida, tudo  aumenta suas despesas na sua casa, sem contar também que 
todo mundo sabe que os produtos do mercado acho que passou de 100% ,  na 
sexta-feira  fui comprar uma caixa de leite que eu pagava R$ 27,00 achei no 
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mercado por R$ 48,00 uma caixa de leite! Então a gente sabe que está tudo 
aumentando e ficando em casa com a sua família e gasta muito mais, já teve 
alguns casos por aí que Câmara também pode entrar com esse pedido para os 
bancos jogar as três parcelas lá para o final, então isso aí para ajudar também  
vai ter que pagar, mas nas últimas prestação tira três agora e joga lá para o 
final sem juro,  como muito lugares  estão fazendo, mas isso aí gente é uma 
solicitação que vou fazer para o Prefeito aqueles que tiver consignado e não 
quiser,  ótimo desconto agora, os que dizerem “estou precisando desse 
dinheiro agora porque eu estou gastando muito em casa com a minha família 
toda em casa”, ele vai ter o direito de optar se quer que desconta agora ou joga 
essas três lá para o final. Deixa-me falar só mais uma coisa aqui com relação a 
autorização e os empréstimos  vou pedir para que o  Prefeito elabore, já vi  
decretos para descontar os consignados durante 3 meses, aqueles que 
quiserem pagar vão pagar, mas tem muita gente e está querendo realmente 
que joga essas três lá para o final que está precisando. Com relação aos 
projetos  gente chega um projeto aqui para nós, o projeto vem aqui solicitado  
em regime de urgência, ai  você faz até uma Extraordinária, não fizemos 
Extraordinária, mas foi pedido com urgência, olha entreguei hoje eu avisei que 
estava comigo o projeto buscaram hoje dia 27/04 e estava com urgência  em 
segunda-feira passada com oito dias  atrás estava com urgência e vieram 
buscar o projeto hoje! As vezes faz com urgência marca uma  Extraordinária e 
às vezes não tem urgência, pediu com urgente segunda-feira passada e 
buscaram o projeto hoje! Autorização está comigo quero mesmo que pelo 
menos a maioria ajude, como eu disse também vou publicar porque o povo 
precisa saber,  então como sabe de muita coisa precisa  saber disso aqui 
também,  espero realmente que a maioria faça essa autorização. Em seguida o 
Edil Gilvani Francisco dos Santos, disse: boa noite a todos e a todas  

presentes nessa noite, gostaria também de fazer só uma colocação porque na 
última reunião como foi lida a ata a gente concordou como nosso amigo Elias 
Vereador,  ele disse que não era obrigado, mas quem quisesse participar 
participaria e ele traria, ele iria redigir e iria trazer a autorização, para quem 
quisesse e está na ata que eu pedi para trazer a minha, não trouxe  não sei 
porquê o motivo se ele falar para mim que precisar redigir eu vou redigir, mas 
eu já pedi para secretária porque ele falou que tem uma cópia ali  e eu gostaria 
de fazer outra pergunta a Vereador Elias,  se ele vai publicar o nome  dele  no 
jornal ou vai publicar de todos os Vereadores que assim autorizarem. 
Posteriormente, o Edil Elias Pereira da Silva, disse: muito bem Vereador 

agradeço  suas palavras,  na verdade  já falei  para Adriana só vai trocar o 
nome de Elias para Gilvani Francisco dos Santos,  não fiz de todo mundo,  
porque faz um ai diz que não vai  assinar entendeu, as vezes você vai fazer 
uma coisa e  não vai assinar,  então você já tinha dito que iria participar o 
Vereador  Gilvani dessa doação,  por isso que eu disse que iria pegar os 
nomes e passar para a Adriana  trocar por  Elias Pereira da Silva e  colocar eu 
Gilvani  Francisco dos  Santos autorizo a descontar em folha de pagamento 
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essa doação para as pessoas necessitadas,então a gente vai pegar o nome 
aqui de quem for fazer doação e esses nomes vai ser  publicado e vai ser de 
todo mundo vai estar lá ,  o meio da publicação vai ser por rede social como 
todo mundo usa vai ser por rede social. Logo após, o Edil Paulo Fernandes 
Rodrigues, disse: boa noite a todos, Elias acho até bonita a sua atitude que 

você vai publicar no jornal para o povo saber, mas vou continuar com a minha 
opinião que eu falei, não vou contribuir dessa forma  porque o meu trabalho eu 
já contribui à muito tempo ajuda o povo da maneira que  posso se fosse somar 
dá  muito mais que os 10%.  Em seguida, o Edil Valdir Antonio da Silva, 

disse: boa noite a todos, hoje nós estamos tendo aqui a reunião Ordinária foi a 
pedido do Prefeito para estar provando os projetos  só que teve um erro de 
digitação e vai ficar para uma outra oportunidade. Quero aproveitar 
oportunidade e parabenizar toda a equipe da saúde que vem trabalhando  
incansavelmente  nessa doença  nessa epidemia que está  absurda no nosso 
país, no mundo, já temos casos  em São João do Caiuá,  teve alguns suspeitos 
em Paranacity,  paranapoema e graças a Deus Inajá até agora está tudo 
tranqüilo, a gente infelizmente vê algumas pessoas reclamando a questão do 
comércio, não é fácil as pessoas que não está indo trabalhar, algumas pessoas 
cobram a gente como Vereador,  mas vamos ter mais um pouquinho de calma, 
paciência o Prefeito está fazendo a melhor forma  para que a gente não pega 
essa doença  nenhuma pessoa do nosso Município esta com esse vírus, fiquei 
muito feliz hoje de saber que alguma  pessoas que estava em observação fez o 
exame e deu negativo  Graças a Deus,  então vamos ficar firme  que está 
dando tudo certo se Deus quiser isso  logo vai passar, então parabéns as 
enfermeiras, motorista da saúde todo mundo enfrentando essa situação  
invisível.  Quero mandar um abraço para meu amigo lê da Paula trabalha na 
Prefeitura com a pá carregadeira, o Lê está sempre pronto trabalhando a favor 
do Município estamos juntos, o Ian está assistindo nós também eu o Ian é 
Deputado do Carmo em Curitiba, um abraço e também a Talita está assistindo 
trabalha no posto de saúde, a Dona Maria Santiago hoje tem tempo de abraçar 
todo mundo,  a minha tia Dida no Ceará em Senador Pompeu acompanhando 
a gente também um abraço tia tudo de bom  se cuida tá bom, do mais o meu 
muito obrigado, boa noite a todos estou à disposição de cada um de vocês 
trabalho da gente desde o primeiro dia do mandato a gente está aí de corpo a 
corpo com a população fazendo que pode, atendendo as necessidades 
conforme pode,  então estou à disposição de cada um de vocês o que for no 
meu alcance conta comigo boa noite um abraço.  Posteriormente, o Edil Elias 
Pereira da Silva, disse: bom,  gente para mim finalizar a Adriana pegou a 
cópia e está lá, então vou fazer a confirmação para não dizer que não 
perguntei para todo mundo,  vou começar por mim “Elias tá ok” eu vou fazer a 
autorização vou começar pela Vanda de lá para cá “Francivanda Ferreira Lima 
você vai contribuir, vai assinar a autorização, vai! Francivanda pode assinar a 
autorização  para doar duas cesta básica” “Paulo Fernando Rodrigues,  já 
pronunciou   que não! A Vereadora Genilza”  é livre gente não tem obrigação, 
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então  “Genilza não! José Faustino não!  José Ailton de Souza também não! O 
Gel se pronunciou favorável que vai participar!  Vereador Valdir não! Vereador 
Marquinhos também não!”  Então tá bom gente, infelizmente a gente vai 
conseguir pouca coisa para ajudar o povo, mas foi feita a tentativa  na verdade 
eu até acho que era muito pouco,  falaram que eu ganho não sei quantos, não 
sei quanto, mas é 10% do salário de Vereador, salário de Vereador nunca 
serviu para subsistência a gente tem que sobreviver do salário do trabalho,  
mas agradeço aqueles que vão fazer essa doação, a gente vai fazer a 
publicação no Facebook na rede social infelizmente tem que fazer quem ajudou 
e quem não ajudou, mas tá bom é isso aí se alguém porventura tocar no 
coração e voltar atrás pode avisar que até dia 30 que a gente fecha a folha de 
pagamento dá para gente converter essa situação. Logo após, o Edil Marcos 
Antonio Valerio, disse: boa noite a todos, fiz um requerimento aqui alguns 

pastores mandaram no zap para eu, pessoal da igreja católica também, teve 
gente que foi a favor teve gente que foi contra, a gente vai atendendo também 
só fiz a minha parte foi feito pedido. Sobre os 10%  de descontar do salário já 
vou falar  também que não vou ajudar  porque venho fazendo meu serviço às 6 
anos,  então fica difícil estamos no  final aí,  então  sei que tem pessoas que 
não vai entender,  mas acho que é 70% vai entender  porque já sabe quem 
somos nós Vereadores,  se a pessoa precisar de mim particular está aqui meu 
zap  fala comigo sempre fiz isso,  estamos aí para ajudar um o outro.  Em 
seguida, o Sr. Presidente José Ailton de Souza, disse: como diz tudo tem que 
ter uma justificativa, então veja bem quando  conversamos aqui com todos 
Vereadores a respeito da devolução do recurso de fazer a Câmara foi nesse 
sentido porque eu saberia que o Prefeito teria que fazer alguma cestas básicas 
o que o governo estava mandando não seria suficiente sei que não foi muito, 
mas  penso assim hoje o recurso que nós repassamos eu e os demais 
Vereadores foi pensando nisso,  uma máscara,  uma cesta básica,  um remédio 
alguma coisa,  R$79,000,00,00 acredito que dá muitas  cestas básicas se for 
fazer, são muitas e nós não vamos ter  muitas reservas aqui, mas se caso o 
Prefeito necessitar  vamos estar de mão dadas vamos ajudar,  assim gente 
cada um tem o seu trabalho e não é fácil, então é igual o Vereador está falando 
assim cada um tem a sua livre e espontânea vontade, mas a gente atende é 24 
horas as pessoas que nós podemos atender que está o nosso alcance nós 
estamos aí de braços abertos, talvez fazendo até o impossível entendeu você 
tira de dentro da sua casa para poder está atendendo, então a gente atende  
cada situação, então a gente está passando  que fizemos a nossa contribuição 
nesse sentido porque nós saberia que iria haver essa necessidade, acredito 
que o Prefeito vai estar fazendo bom uso desse recurso  isso em nome de 
todos os Vereadores atendendo a necessidade do pessoal  que estão 
necessitado,  então a gente repassou e se caso necessário for talvez não sei 
quanto nós temos, mas se for necessitado o Prefeito faz requerimento para nós 
e vamos estar atendendo o povo, se tiver necessidade do Executivo usar com 
alguma pessoa,  com alguém no caso da assistência social quando nós sai 
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dessa terra ninguém vai levar nada como diz a palavra de Deus não vai ficar 
pedra sobre pedra, então Câmara vamos fazer se esperamos até agora espera 
mais, acredito  que muitos  não tem somente um salário único para que possa 
estar atendendo toda a necessidade da sua casa e mais alguém tem sempre 
alguém mais aí por trás ajudando, então de certa forma tem um recurso a mais 
pode ser feito, cada um sabe aquilo que pode fazer a gente está deixando até 
avisado se tivermos algum recurso mais e esse o Executivo precisar nesse 
sentido, fazemos o repasse para atender a necessidade da população, então 
fica aí a minhas palavras e uma vez mais agradecendo a compreensão de 
todos. Posteriormente, o Edil Elias Pereira da Silva, disse: só para finalizar 
Presidente, entendi muito bem a participação da Câmara em  entidade Câmara 
ela já deu a sua contribuição, tinham  um dinheiro reservado o Prefeito pediu 
devido o que estamos vivendo e nós devolvemos, então a Câmara entidade já 
fez a sua participação, eu estou pedindo a participação particular dos 
Vereadores porque doar o que é o da Câmara é uma coisa agora do seu é 
diferente, estou pedindo a contribuição sacrifício de cada um época de 
sacrifício (pode rir)  ninguém precisa ficar bravo não que ninguém é obrigado a 
doar!  Só para os Vereadores saber  existe Câmaras na nossa região aqui que 
doou 50% do seu salário eu estou pedindo 10% e vocês não estão querendo 
dar  a maioria,  vocês não são obrigado a doar não  gente!  Doar o dinheiro da 
Câmara igual pediu é fácil,  agora tirar do seu salário 10% para contribuir para 
as pessoas estão precisando aí ninguém quer  é só 10% tá tem Câmara por aí 
que está doando 50%.  Logo após, o Edil Valdir Antonio da Silva, disse: Doar 

R$500,00,00 para o senhor que esses dias pediu para comprar o aparelho de 
audição ninguém quis dar R$500,00,00, agora para fazer  política em época de 
campanha vem querer se prevalecer da situação do Brasil e do mundo, vem 
fazer política aqui,  se for para mim pegar meu dinheiro dá para os outro eu vou 
lá mesmo e dou não precisa pedir o meu para você dar não! Só o mês passado 
para você que não sabe o CRAS deu quase 150 sexta para o povo e o dinheiro 
é do estado do Governo Federal vem de lá para dar para o povo acho que na 
minhas contas hoje Vereador tem de R$20,000,00,00 á  R$ 25,000,00,00 na 
conta da Câmara pega aí  R$15.000,00,00 lá Presidente doa para o  CRAS o 
povo precisa. Em seguida, não havendo ninguém a fazer o uso da palavra o 
Presidente encerrou a Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2020, e para 
constar em ata eu Amanda da Silva Lima, Lavrei a presente. 
 
 
Sala das Sessões, 27 de abril de 2020.  
 
 
 
José Ailton de Souza                                                   José Faustino 
         Presidente                                                         Vice-Presidente 
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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 
 
  
 

  
 
 
 
 
 


