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Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inajá, Estado do Paraná. 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte) às 
20h00min, no Plenário da Câmara Municipal, deu-se início a 22ª Sessão 
Ordinária do corrente ano, na presença do Presidente, José Ailton de Souza e 
dos Vereadores, José Faustino, Gilvani Francisco dos Santos, Elias 
Pereira da Silva, Francivanda Ferreira Lima, Valdir Antonio da Silva, Paulo 
Fernandes Rodrigues, Genilza Queiros dos Santos e Marcos Antonio 
Valerio.   
 
                                                EXPEDIENTE  
 
Estando presente a maioria dos membros desta Casa de Leis, o Presidente 
declarou aberta a 22ª Sessão Ordinária de 2020. 1) A seguir, solicitou a 
servidora, Amanda da Silva Lima Santos, que realizasse a leitura da ata da 21ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 31 (trinta e um) de agosto 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. 154/2020, encaminhando o 
Projeto de Lei nº. 34/2020 – SÚMULA – Autoriza a abrir no corrente 
exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a atender o objetivo do 
Contrato de Rateio nº. 155/2020 celebrado entre o Município e o Consórcio 
Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do 
Paraná – CINDEPAR, e dá outras providências, de autoria do Poder 
Executivo Municipal. Projeto de Lei nº __34_/2020. Data: 08 de Setembro de 
2020. Súmula: Autoriza a Abrir no corrente exercício, Crédito Adicional 
Especial, destinado a atender o objetivo do Contrato de Rateio nº 155/2020 

celebrado entre o Município e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR, e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Artigo 1º - Fica 
autorizado a abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, no valor 
de R$ 29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais), destinado a atender o 
Contrato de Rateio CINCEPAR nº 155/2020 celebrado entre o Município e o 
Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do 
Paraná – CINDEPAR, destinado a aquisição de massa asfáltica PMF – D faixa 
E DER (pré misturado a frio denso). 07 Departamento de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos 07.002 Divisão de Obras e Viação 07.002.15 Urbanismo 
07.002.15.451 Infra Estrutura Urbana 07.002.15.451.0006 Habitação e 
Urbanismo 07.002.15.451.0006.2.720 Contrato de Rateio CINDEPAR nº 
155/2020 3.3.71.70 Rateio pela participação em Consórcio Público R$ 
29.500,00 Fonte 1.000 Recursos Ordinários Livres. Artigo 2º - Como recurso 
para atender a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo 1º 
da presente Lei, será utilizado o seguinte recurso:  a) Anulação de Dotação 



                   

       CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ 

      ESTADO DO PARANÁ 

CGC/MF 01.600.393/0001-37 

 

____________________________________________________________________________ 
Rua Ronaldo Gomes, 46 – Centro – Fone/Fax (44) 3440-1537 – CP 31 –                                    

email: camarainaja@brturbo.com.br - CEP 87.670-000 – INAJÁ – PR 

 

 
 

(art. 43, § 1º, Inciso III, Lei 4320/64) 07.002.15.451.0006.1.705 Pavimentação 

Asfaltica e Recapeamento de Vias Urbanas 4.4.90.51 ficha 099 Obras e 
instalações R$ 29.500,00 Fonte 1.504 Outros Royalties e Compensações 
Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciário. Artigo 3º - Fica autorizado a 
incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 1.001/17, que Dispõem sobre o 
Plano Plurianual para quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, com 
a seguinte redação: Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias. 

 

Programa / Órgão / 

Unidade 

 

Discriminação da Ação 

 

Valor  

R$ 

0006 / 07 / 002 2.720 Contrato de Rateio CINDEPAR nº 

155/2020 

29.500,0 

Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas 

Código do 

Programa 

Projeto/Atividade - Ação Metas  

R$ 

0006 2.720 Contrato de Rateio CINDEPAR nº 

155/2020 

29.500,00 

Artigo 4º - Fica autorizado a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº 

1.077/2019, que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

Exercício de 2020 e dá outras providências, com a seguinte descrição: 

 

Ações 

Produtos 

(Un 

Medida) 

Metas  

Recursos Física Financeira 

2.720 Contrato de Rateio 

CINDEPAR nº 155/2020 

 

Tonelada 

 

100 

 

29.500,00 

 

504 

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, 

ESTADO DO PARANÁ, EM 08 DE SETEMBRO DE 2020. Cleber Geraldo da 

Silva. Prefeito Municipal.  3)  Posteriormente, 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 seus 
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pareceres. 4) Em seguida,  solicitou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº. 

26/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 26/2020. 

Inajá/PR, 14 de setembro de 2020. Exmo. Sr. Cléber Geraldo da Silva – M. D. 

Prefeito Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, venho respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, em atendimento ao pedido de vários pais de 

alunos de nosso município, solicitar que seja construído um ponto de ônibus 

com cobertura para as crianças de Inajá que estudam na APAE de Paranacity, 

aproveitando as obras na Praça Padre Tadeu. Solicito ainda que, assim que 

voltarem as aulas, seja providenciado um monitor para acompanhar essas 

crianças no ônibus, a fim de trazer maior segurança para elas. Certo de contar 

com a vossa valorosa colaboração, subscrevo-me com elevada estima e 

consideração. Atenciosamente, José Ailton de Souza – Presidente. 5) Logo 

após, solicitou ao 1ª secretário a  leitura do Ofício nº. 27/2020, de autoria do 

Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 27/2020. Inajá/PR, 14 de setembro de 

2020. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Tiago Amaral, Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná. Cumprimentando–o cordialmente venho por 

meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes 

serviços prestados ao nosso município como Deputado Estadual, motivo que 

nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como 

representante frente à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nesta 

oportunidade, solicito à V.ª Excelência que sejam enviados kits esportivos para 

nossa cidade (bolas, chuteiras, uniformes, meiões, etc.) a fim de servir de 

incentivo à prática esportiva de nossas crianças, jovens e adultos, contribuindo 

para a melhora de sua qualidade de vida. Pelo exposto, na certeza de contar 

com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me a disposição 

para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Inajá. 

Atenciosamente, José Ailton de Souza – Presidente do Poder Legislativo 

Municipal.  6) Posteriormente, solicitou ao 1ª a leitura do Ofício nº. 28/2020, de 

autoria do Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 28/2020. Inajá/PR, 14 de 

setembro de 2020. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Devanil 

Reginaldo da Silva (Cobra Repórter), Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná. Cumprimentando–o cordialmente venho por meio deste, primeiramente 

agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados ao nosso 

município como Deputado Estadual, motivo que nos leva ao inquestionável 

reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nesta oportunidade, solicito à V.ª 

Excelência que sejam enviados kits esportivos para nossa cidade (bolas, 

chuteiras, uniformes, meiões, etc.) a fim de servir de incentivo à prática 
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esportiva de nossas crianças, jovens e adultos, contribuindo para a melhora de 

sua qualidade de vida. Pelo exposto, na certeza de contar com vosso pronto 

atendimento, desde já agradeço e coloco-me a disposição para trabalharmos 

juntos em prol ao desenvolvimento do município de Inajá. Atenciosamente, 

José Ailton de Souza – Presidente do Poder Legislativo Municipal. 7) Em 

seguida, solicitou ao 1º secretário a leitura do Ofício nº. 29/2020, de autoria do 

Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 29/2020. Inajá/PR, 14 de setembro de 

2020. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Tião Medeiros, Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná. Cumprimentando–o cordialmente venho por 

meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes 

serviços prestados ao nosso município como Deputado Estadual, motivo que 

nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como 

representante frente à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nesta 

oportunidade, solicito à V.ª Excelência que sejam enviados kits esportivos para 

nossa cidade (bolas, chuteiras, uniformes, meiões, etc.) a fim de servir de 

incentivo à prática esportiva de nossas crianças, jovens e adultos, contribuindo 

para a melhora de sua qualidade de vida. Pelo exposto, na certeza de contar 

com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me a disposição 

para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Inajá. 

Atenciosamente, José Faustino – Vereador (Vice-Presidente do Poder 

Legislativo Municipal). 8)  Logo após, solicitou ao 1º secretário o leitura da 

Indicação nº. 03/2020, de autoria do Vereador Marcos Antonio Valerio. 

Indicação nº. 03/2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, Venho através da 

presente, indicar, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que 

faça gestão, a fim de que estude a viabilidade de implantar em nosso Município 

o sistema de “Bueiros Inteligentes”. JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente 

Anteprojeto de Lei, tendo em vista que o sistema de “Bueiros Inteligentes” vem 

sendo testado em diversas cidades brasileiras, já sendo realidade em alguns 

municípios do Estado de São Paulo. Consiste na instalação de um cesto 

coletor com alças laterais de metal, produzida em diversas medidas, de acordo 

com cada bueiro, especificamente para cada modelo já existente na cidade, 

com o objetivo de facilitar o trabalho de limpeza, remoção e manutenção das 

bocas de lobo. O cesto funcionaria como um filtro, impedindo que a sujeira 

chegue até as tubulações. Assim, os “Bueiros Inteligentes” poderão evitar o 

entupimento das tubulações e, consequentemente, alagamentos em dias de 

chuva. Os “Bueiros Inteligentes” são compostos de duas partes: 1. Ecco Filtro, 

instalado no interior dos bueiros, é confeccionado com material termoplástico e 

tem uma capacidade de 300 litros 2. Filtro que age como uma peneira, 
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permitindo a água passar, mas retendo o material sólido. Cada cesto contém 

um Ecco Gestor - um software que avisa a central quando o lixo alcança 80% 

da sua capacidade. Dessa forma, o sistema impede a obstrução dos bueiros e 

permite maior agilidade para a limpeza da cidade. Ainda que o investimento 

inicial seja mais alto que o de um bueiro comum, o sistema é uma solução 

definitiva e preventiva. Considerando as propostas acima citadas, segue em 

anexo o Anteprojeto de Lei nº ___/2020. Plenário da Câmara Municipal de 

Inajá, 14 de Setembro de 2020. MARCOS ANTONIO VALÉRIO – 

Vereador/Autor. ANTEPROJETO DE LEI Nº ____/2020 "Dispõe sobre a 

implantação do programa „Bueiro Inteligente‟ como forma de prevenção de 

alagamentos no Município Inajá/PR”. CLEBER GERALDO DA SILVA, Prefeito 

do Município de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Inajá e ele sanciona e promulga a seguinte 

Lei:  Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de INAJÁ/PR o programa 

"Bueiro Inteligente" como forma de prevenção a alagamentos relacionados ao 

entupimento das galerias de águas pluviais. § 1º. O programa consiste na 

instalação de caixa coletora visando à retenção de material sólido sem 

obstrução da passagem de água nos bueiros e bocas de lobo. § 2º. A caixa 

coletora deverá contar com sistema eletrônico de monitoramento que contribua 

para o adequado controle e gerenciamento na limpeza e desobstrução. Art. 2º - 

O Executivo Municipal regulamentará a presente lei para garantir a sua 

execução. Art. 3º - O Executivo Municipal poderá firmar convênios com 

entidades em nível Federal, Estadual e Civil, objetivando capitalização de 

recursos financeiros para a implantação do programa "Bueiro Inteligente". Art. 

4° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, se necessário. Art. 5º - Esta lei entrará em vigor 180 

dias após a sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Inajá, 14 de 

Setembro de 2020. Marcos Antônio Valério – Vereador/Autor. 9)  

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. 34/2020. 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. 34/2020 – SÚMULA – Autoriza a abrir no corrente exercício, 

Crédito Adicional Especial, destinado a atender o objetivo do Contrato de 

Rateio nº. 155/2020 celebrado entre o Município e o Consórcio Público 

Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – 
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CINDEPAR, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. 

Sala das Sessões, 14 de setembro 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. 34/2020 – SÚMULA 

– Autoriza a abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a 

atender o objetivo do Contrato de Rateio nº. 155/2020 celebrado entre o 

Município e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento 

do Estado do Paraná – CINDEPAR, e dá outras providências, de autoria do 

Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 14 de setembro 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. 34/2020 – SÚMULA – Autoriza a abrir no corrente exercício, Crédito 

Adicional Especial, destinado a atender o objetivo do Contrato de Rateio 

nº. 155/2020 celebrado entre o Município e o Consórcio Público 

Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – 

CINDEPAR, e dá outras providências, 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 Gilvani Francisco dos Santos, 

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. Em seguida, o Sr. Presidente deixou livre a 

palavra. Com a palavra livre o Edil Valdir Antonio da Silva, disse: Boa noite a 

todos, quero cumprimentado o meu amigo Lê da Pá sempre trabalhando com a 

gente, ele sempre posta na nossa Live (cacete).  Agora no último dia 13 

estivemos nossa convenção e a gente já passa de pré-candidato para 

candidato a Vereador e quero desejar boa sorte aos colegas que saiu 

candidato a Vereador os demais também que não são Vereadores que se 
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candidatou, desejo uma boa sorte, vamos para luta. Nessa última quarta-feira 

teve o último decreto e foi publicado, nesse decreto  foi liberado o jogo de bola 

no campão, jogos de bola no clube da piscina também, vôlei de areia, então 

venho acompanhando isso daí, não sei se os outros Vereadores está sendo 

cobrado também pela os atletas, mas recebi algumas ligações e me coloquei à 

disposição de me interar disso  para trazer para as pessoas que acompanha a 

gente. Na última terça-feira tive uma Live com pessoas importantes como 

Daniel Matos Conrado do Hospital Metropolitano, o Thiago Stefanelli de 

Cascavel e naquela oportunidade teve também o Rafael Perin de Curitiba, 

Trabalhou muito tempo  dentro da casa civil parceiro da gente, fui convidado 

por essas pessoas e aceitei esse convite não porque entendo de saúde, mas 

quisemos trazer essas pessoas perto de mim para participar dessa Live para 

as pessoas do nosso Município que acompanha minhas Live, viesse ter  

conhecimento maior porque vindo assim do Conrado Ferres Diretor do Hospital 

Metropolitano é um cara extraordinário que tem muito conhecimento na saúde 

pública, então foi uma honra, foi um prazer participar dessa Live  ao lado do 

Conrado Ferres  e também do Thiago Stefanelli que é secretário de saúde de   

Cascavel, quem pode acompanhar viu que falei pouco de saúde pública porque  

não tenho muito conhecimento, mas viu as palavras tanto do Conrado Ferres 

como do Thiago, acho que foi muito produtiva aquela Live.  Nesse decreto 

também da última quarta-feira foi liberado pessoas com mais idade para 

freqüentar as igrejas, tanto evangélica como a católica, então quer dizer que a 

gente está avançando, está melhorando, diminuindo o foco do coronavírus que 

causou uma desordem não só em Inajá com no Brasil inteiro.  Quero responder 

aqui a Fabiane Oliveira Garcia ela questionou aqui, perguntou cadê o emprego 

para o povo, ninguém fala nada? Então estou  aqui para responder tanto ela 

quanto as outras pessoas também, eu Já corri bastante durante esses oito 

anos de mandado atrás de emprego e a dificuldade é muito grande, então 

quando chegar um Vereador na sua casa nessa eleição e falar,  vou trazer 

emprego para Inajá, tenho a certeza que ele vai estar mentindo porque lutei 

incansavelmente para isso, é difícil empresário querer instalar, em vestir um 

milhão, 2 milhões de reais no nosso Município de Inajá e o Prefeito Cleber 

esses tempos atrás, conseguiu umas vagas de emprego na Mister Frango e 

outros lugares também que teve até uma licitação para o transporte, mas por 

conta do coronavírus deu uma freada  deu uma parada e até hoje a gente não 

conseguiu ainda, então Fabiane e respondendo sua pergunta, infelizmente  

posso te dizer isso com segurança porque estive na empresa de suco prats 

também, na Mister Frango, conversei com alguns outros empresários como  o 
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Jason que  é de Marilena dono empresário de uma facção muito grande tanto 

em Marilena como em Paranavaí, Cianorte também e ele me disse que para  

investir 1 milhão, 2 milhões de reais em Inajá, longe da logística, longe da Br-

376, longe de tudo fica difícil, então  respondendo, porque gosto de responder  

as perguntas que as pessoas me fazem, porque essa  Live é para isso, para 

gente se inteirar, então tenho a convicção, a certeza que isso vai ser uma 

batalha muito grande e não é fácil de resolver, do mais  meu boa noite, muito 

obrigado pela atenção de todos, estou sempre à disposição.  Em seguida o Sr. 

Presidente José Ailton de Souza, disse: Quero também deixar os meus 

agradecimentos ao Leandro  e sua equipe que vem fazendo um trabalho bom 

para nossa cidade, não só eles, mas a saúde  que vem fazendo também,  

parabéns para todos que trabalham tanto no posto, os ACS, no hospital, enfim 

Inajá está caminhando e creio que vai melhorar mais ainda se Deus quiser, 

emprego infelizmente, o que  Barra é o investimento no  qual o empresário não 

quer fazer porque fica muito difícil para deslocar de Maringá,  Cianorte, São 

Paulo, então os custos são grandes  fica dificultoso, mas não seja por isso que 

a gente vai dar por vencido, sempre a gente vai estar junto com o Prefeito 

naquilo que ele precisar de apoio da Câmara,  nós estamos aqui para isso se o 

Prefeito precisar de um apoio sobre uma empresa que vai vir aqui, nós 

estamos aqui para estar junto com ele. Sobre o esporte a qual o Vereador 

perguntou se nós estávamos inteirados? Quero deixar não só para o Paulinho 

como os demais  que jogam futebol e praticam  esporte,  fizemos aqui três  

ofícios aos Deputados, no qual estavam doando kits esportivos como chuteira, 

bola, fardamento, essas coisas, nem foi no meu nome, nem  só do José 

Faustino, foi  em nome da Câmara esse é nosso trabalho de enviar os 

Deputados e esperar o resultado, tomara que em Deus eles possam estar nos 

atendendo. Queria fazer um pedido para o Leandro carinhosamente que se ele 

juntamente com sua equipe se puder que amanhã vem estar indo no conjunto 

Milton Valharini, porque aquela rua do meio se passar um carro e vir outro vão 

bater de tanto entulho que tem nas ruas! Está sem condições, sei que a cidade 

tem a necessidade de estar passando nas ruas, mas, por favor, meu amigo vai 

lá dá uma assistência aquele povo mostra que vocês estão empenhados lá que 

tem preocupação com eles, como a gente tem! Disseram que parece que estão 

abandonados, mas sabemos que  não! Sei que a demanda é grande, mas creio 

que amanhã o Leandro com esse carinho que  tem pela população  vai estar 

passando lá e fazendo essa limpeza  para que o povo possa saber  que tem 

uma equipe  que está lutando para que melhore cada vez mais os trabalhos, 

são esses os pedidos, tem algumas coisas mais só que  falta a memória, há 
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porque nós somos uma Câmara unida, assim que terminar a nossa praça para 

o nosso povo, que o Prefeito possa arrumar uma forma de colocar internet de 

graça  para todos que estiverem ali, para que possam  acessar a internet, 

possa estar conectado, comendo um lanche, os meninos brincando, então que 

ele possa atender com carinho porque  vejo que é merecedor o nosso povo é 

merecedor disso, a gente vem  fazendo esse trabalho esperando em Deus que 

tudo possa se resolver,  parabéns a todos,  costumo dizer parabéns a todos 

porque  de uma forma geral todos estão contribuindo para que as coisa anda, 

Vereadores estão todos de parabéns, o  Prefeito, sua equipe enfim,  só tenho 

que agradecer, confesso para vocês que em outros mandatos a gente sofria  

mais do que (sovaco de aleijado) falávamos e nada acontecia,  mas graças a 

Deus agora está diferente,  sei que a pessoa não consegue agradar a todos, 

nem Jesus Cristo agradou, quanto mais o Prefeito Cleber vai agradar, mas ele 

vem fazendo um trabalho que merece o nosso respeito, o nosso carinho por 

isso que nós estamos junto apoiando ele nessa nova caminhada que vai 

adentrar e com certeza creio que a vitória virá, espero que a gente também 

consiga o êxito não só nós como os demais  que estão adentrando que tem as 

suas oportunidades, tem pessoas que perguntam o que é ser um Vereador? 

Digo para eles participam é direito seu, entre e vocês vão ver como é que 

funciona, porque tem muitas pessoas que dizem que Vereador não faz nada, 

então quando ele assumir a posição ele vai vê que não é bem por aí! Tem uma 

função muito importante, lá em baixo para o Prefeito para fazer algo depende 

da Câmara, e se também não tiver uma análise de seus projetos porque 

alguma coisa pode dar errado, aí quem faz com que isso não aconteça? 

Porque se os Vereadores não compram ou deixam de fazer seus pedidos, a 

Câmara de Vereadores é responsável porque não deu certo, ou porque deixou 

alguma coisa passar, então a gente fica agradecido, essas são minhas 

palavras e por favor meu amigo Leandro da uma passada no conjunto, mas 

isso por nós e tira aqueles entulhos e deixa aquele pessoal alegre, do mais 

meu muito obrigado.  Em seguida, não havendo ninguém a fazer o uso da 

palavra o Sr. Presidente encerrou a Sessão Ordinária do dia 14 de setembro de 

2020, e para constar em ata eu Amanda da Silva Lima, Lavrei a presente. 

 
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2020.  
  
 
José Ailton de Souza                                                   José Faustino 
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