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Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inajá, Estado do Paraná. 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Setembro de 2021 (dois mil e vinte e um) 
às 20h00min, no Plenário da Câmara Municipal, deu-se início a 23ª Sessão 
ordinária do corrente ano, na presença do Presidente, Luiz Carlos de Souza e 
dos Vereadores, Simone do Carmo Santos Morais, Elias Pereira da Silva, 
Edson Agustinho da Rocha, Arnaldo Pereira de Melo, Gilvani Francisco 
dos Santos, Glisilaine Vanessa Martins de Jesus e Valdir Antonio da Silva. 
 

EXPEDIENTE 
 

Estando presente a maioria dos membros desta Casa de Leis, o Presidente 
declarou aberta a 24.ª Sessão Ordinária de 2021. 1) Posteriormente, solicitou 
á servidora Lidiani Gonçalves de Morais a leitura da ata da 23ª Sessão 
Ordinária de 2021, ocorrida no dia 20 de Setembro de 2021. Ao final da 
leitura, o Presidente colocou a ata em discussão, votação e aprovação, 
estando todos de acordo, foi aprovada por maioria. 2) Posteriormente solicitou 
ao 1º Secretário a leitura do ofício nº. 258/2021, encaminhando o Projeto de 
Lei nº. 39/2021 – SÚMULA – Altera dispositivos da Lei 1.116, de 14 de abril 
de 2020 que dispõe sobre o sistema Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Inajá, e dá outras providências, de autoria do Poder 
Executivo Municipal. Ofício nO. 258/2021. Inajá, 21 de setembro de 2021. Ao 
Senhor Luiz Carlos de Souza Presidente da Câmara Municipal Inajá/PR 
Assunto: Projeto de Lei que altera dispositivos da Lei 1.116, de 14 de abril de 
2020. que dispõe sobre o sistema administrativo da Prefeitura Municipal de 
Inajá e da outras providências. Senhor Presidente, Vimos à presença de Vossa 
Excelência e dos Dignos Vereadores que compõem essa Egrégia Câmara de 
Municipal, com objetivo de encaminhar Projeto de Lei que altera dispositivos da 
Lei 1.116, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre o sistema administrativo da 
Prefeitura Municipal de Inajá e da outras providências. Para melhor análise da 
proposta, encaminhamos a justificativa necessária a sua apresentação. 
Solicitamos que a presente proposta de Lei seja apreciada, discutida, e ao final, 
aprovada pelos Ilustres Vereadores. Atenciosamente, f Prefeitura do Município 
de Inajá ESTADO DO PARANÁ CNPJN.076.970.318/0001_67 Av. ANTONIO 
VEIGAMARTINS, 80- TELEFAX: (44)3440-1221 Av. ANTONIO 
VEIGAMARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221 CEP:87670-000- E-
mail:prefeito@inaja.pr.qov.br PROJETO DE LEI N°!39 , DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2021. ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 1.116, DE 14 DE ABRIL DE 2020 
QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE INAJÁ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Câmara Municipal 
de Inajá aprovará e o Prefeito Municipal, sancionará a seguinte Lei: Art. 1°. O 
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título I, Divisão II, da Lei Municipal 1.116, de 14 de abril de 2020, que fixa sobre 
assessoria Jurídica, artigo 15, passará a vigorar com o acréscimo da seguinte 
redação: Artigo 15 - A Assessoria Jurídica, dirigida pelo Assessor Jurídico, 
subordinada diretamente ao Procurador Jurídico, tem por objetivo as seguintes 
atribuições: I - Encaminhar ao procurador jurídico os assuntos que interessem 
ao Município; II - Substituir na falta e impedimento do Procurador Jurídico; III - 
Superintender, administrar e fiscalizar o Departamento de Serviços Jurídicos do 
Município de Inajá; IV - Orientar os demais órgãos da Administração nos 
procedimentos legais a serem observados no cumprimento das funções; V - 
Coordenar o trabalho de elaboração e redação de projetos de lei; VI - 
Acompanhar os processos em andamento de interesse do Município; VII - 
Executar outras tarefas correlatas à função determinadas pelo superior 
hierárquico. VIII - Emitir pareceres e informações sobre assuntos e matérias 
submetidos a exame; IX - Manter compilação das leis, decretos e regulamentos 
relativos a assuntos de interesse da Administração Municipal; X - Manter os 
necessários contatos com órgãos jurídicos do Município, Estado e União, para 
atender aos assuntos de interesse do Poder Executivo, junto aos órgãos do 
Poder Judiciário; XI - Representar o Município em quaisquer ações em que 
seja parte e em todos os demais atos junto ao poder judiciário; XII - Manter 
registro de todas as procurações outorgadas pelo Chefe do Poder Executivo, 
nas quais sejam constituídos representantes do Município, para tratar de 
assuntos patrimoniais, econômicos ou financeiros; XIII - Providenciar as 
desapropriações judiciais e a emissão de posse nos casos de urgência; XIV - 
Proceder à cobrança da Dívida Ativa; XV - Efetuar outras tarefas afins, no 
âmbito de sua competência. Prefeitura do Município de Inajá ESTADO DO 
PARANÁ CNPJN,076,970,318/0001-67 Av. ANTÔNIO VEIGAMARTINS, 80- 
TELEFAX: (44)3440-1221 Av. ANTONIO VEIGAMARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 
3440-1221 CEP:87670-000 - E-mail: prefeito@;naja.pr.gov.br § 1° - O Cargo de 
Assessor Jurídico é de livre nomeação do Prefeito Municipal e terá carga 
horária de 20 (vinte) horas; § 2° - Os Servidores nomeados para o cargo deste 
artigo poderão exercer advocacia na esfera privada, condicionando a 
compatibilidade de horários e a vedação de atuar contra a fazenda pública 
deste Município. Art. 2°. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais 
da citada lei. Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício 
da Prefeitura Municipal de Inajá, 21 de setembro de 2021. Cleber Geraldo da 
silva. PREFEITO MUNICIPAL. 3) Em seguida, encaminhou o referido projeto 
de lei para a Assessora Jurídica Renata Nascimento Vieira Sanches para 
que manifeste seu parecer e para a Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento e Comissão de Legislação, Justiça e  Redação. 4) Logo 
após,solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 48/2021, de autoria do 
Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 48/2021. Inajá/PR, 21 de setembro de 
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2021. Exmo. Sr. Cleber Geraldo da Silva M. D. Prefeito Municipal. 
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste sugerir a V.ª Ex.ª que 
seja redigida uma emenda substitutiva à proposição contida no parágrafo único 
do art. 1º do Projeto de Lei nº. 37/2021 – SÚMULA – Dispõe sobre o 
pagamento de débitos ou obrigações do município de Inajá/PR, nos termos da 
Constituição Federal, considerados Requisição de Pequeno Valor, e dá outras 
providências, onde o valor previsto para o pagamento das requisições de 
pequeno valor de que trata essa lei seja alterado de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) para até 30 (trinta) salários mínimos. Certo de atender o nosso pedido 
em benefício da população Inajaense, subscrevo-me com elevada estima e 
consideração. Atenciosamente, LUIZ CARLOS DE SOUZA PRESIDENTE. 5) 
Em seguida solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 49/2021, de autoria 
do Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 49/2021. Inajá/PR, 27 de setembro 
de 2021. Ilmo. Sr. João Antônio de Lima Junior Departamento de Vigilância 
Sanitária Municipal. Cumprimentando-(o) cordialmente, venho por meio deste 
solicitar a V.ª Senhoria que compareça à próxima reunião ordinária desta Casa 
de Leis (04 de outubro do corrente, à partir das 20h00min), a fim de prestar 
maiores esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei nº. 35/2021 – SÚMULA – 
Dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal 
do município de Inajá/PR, e dá outras providências. Salientando que, apenas 
após a referida reunião teremos condições de realizar a discussão e votação 
da referida matéria. Certo de atender o nosso pedido em benefício da 
população Inajaense, subscrevo-me com elevada estima e consideração. 
Atenciosamente, LUIZ CARLOS DE SOUZA PRESIDENTE. 6)Posteriormente 
solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 50/2021, de autoria do Poder 
Legislativo Municipal. Ofício nº. 50/2021. Inajá/PR, 27 de setembro de 2021. 
Ilma. Sra.ª Ana Paula de Oliveira MD. Contadora Poder Executivo Municipal. 
Cumprimentando-(a) cordialmente, venho por meio deste solicitar a V.ª 
Senhoria que compareça à próxima reunião ordinária desta Casa de Leis (04 
de outubro do corrente, à partir das 20h00min), a fim de prestar maiores 
esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei nº. 37/2021 – SÚMULA – Dispõe 
sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Inajá/PR, nos 
termos da Constituição Federal, considerados Requisição de Pequeno Valor, e 
dá outras providências e do Projeto de Lei nº. 38/2021 – SÚMULA – Dispõe 
sobre o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de 
Inajá, Estado do Paraná, fixa o limite máximo para a concessão de 
aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios complementar, e 
dá outras providências. Salientando que, apenas após a referida reunião 
teremos condições de realizar a discussão e votação das referidas matérias. 
Certo de atender o nosso pedido em benefício da população Inajaense, 
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subscrevo-me com elevada estima e consideração. Atenciosamente, LUIZ 
CARLOS DE SOUZA PRESIDENTE. 7)Logo após,solicitou ao 1º Secretário a 
leitura do Ofício nº. 1189/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. 
Ofício nº1189-/2021 Inajá, 23 de Setembro de 2021. Ilustríssimo Senhor(a): 
Vimos por meio do presente, responder o Requerimento nº113/2021, 23 de 
Setembro de 2021, do Vereador (a) Valdir Antonio da Silva. Em resposta ao 
Requerimento n° 113/2021, comunico a Vossa Senhoria que o Município de 
Inajá foi contemplado com um projeto de sinalização viária onde será feito 
novas sinalização, isso inclui quebra-molas, iremos verificar se no novo projeto 
de sinalização está contemplado a realocação desse quebra molas. Sem mais 
para o momento, me coloco a disposição para maiores esclarecimentos. 
Atenciosamente, Cléber Geraldo da Silva Prefeito Municipal. Ilmo Sr.(a) 
Vereador Valdir Antonio da Silva Câmara Municipal Inajá PR. Requerimento nº. 
113/2021. Inajá, 20 de setembro de 2021. Ilmo. Sr. Cléber Geraldo da Silva M. 
D. Prefeito Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente 
para pleitear à V.ª Senhoria, a pedido do munícipe Maicon Robert Fonseca, 
que seja realocado o quebra-molas atualmente localizado em frente ao portão 
de seu comércio, situado no nº. 64 da Avenida Antonio Veiga Martins, a fim de 
facilitar o acesso ao seu portão. 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. 8) Em seguida solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 
1190/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício n°1190-/2021 
Inajá, 23 de Setembro de 2021. Ilustríssimo Senhor(a): Vimos por meio do 
presente, responder o Requerimento nº110/2021, 23 de Setembro de 2021, do 
Vereador (a) José Faustino. Em resposta ao Requerimento n° 110/2021, 
comunico a Vossa Senhoria que o caixa de previdência no que diz respeito ao 
repasse mensais, estão sendo pago, porém as aportes nunca foram pagas 
pelos prefeitos anteriores, a gestão atual pagou uma parte desses aportes, 
porém o Município se encontra em débito. Sem mais para o momento, me 
coloco a disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Cléber 
Geraldo da Silva Prefeito Municipal. Ilmo Sr.(a) Vereador José Faustino 
Câmara Municipal Inajá PR. Requerimento nº. 110/2021. Inajá, 30 de agosto de 
2021. Ilmo. Sr. Cléber Geraldo da Silva M. D. Prefeito Municipal. 
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar à V.ª 
Senhoria que sejam prestadas informações acerca das condições financeiras 
atuais do Fundo de Previdência Municipal, em especial a realização dos 
aportes mensais. 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 JOSÉ FAUSTINO 
VEREADOR. 9) Posteriormente solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 
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1191/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício nº1191-/2021 
Inajá, 23 de Setembro de 2021. Ilustríssimo Senhor(a): Vimos por meio do 
presente, responder o Requerimento nº116/2021,23 de Setembro de 2021, do 
Vereador (a) Simone do Carmo Santos Morais. Em resposta ao Requerimento 
n° 116/2021, comunico a Vossa Senhoria que essa solicitação já foi feita pela 
Secretaria do Trabalho do nosso Município Sem mais para o momento, me 
coloco a disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Cléber 
Geraldo da Silva Prefeito Municipal. Ilmo Sr.(a) Vereador (a) Simone do Carmo 
Santos Morais Câmara Municipal Inajá PR. Requerimento nº. 116/2021. Inajá, 
20 de setembro de 2021. Ilmo. Sr. Cléber Geraldo da Silva M. D. Prefeito 
Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar 
à V.ª Senhoria que encaminhe ofício ao Secretário da Justiça, Família e do 
Trabalho – SEJUPR – Ney Leprevost, pedindo que Inajá seja beneficiada pelo 
projeto “Carreta do Conhecimento”, o qual oferta inúmeros cursos nos 
municípios contemplados. Tal ação seria de grande valia para nossa 
população, pois poderia criar uma fonte de renda à famílias cujos membros 
atualmente se encontram desempregados, como, por exemplo, com um curso 
de culinária, dentre os vários oferecidos. Sem mais para o momento e certa de 
poder contar com vossa valorosa colaboração subscrevo-me, com elevada 
estima e consideração. Nestes termos, Pede deferimento. SIMONE DO 
CARMO SANTOS MORAIS VEREADORA. 10)Logo após solicitou ao 1º 
Secretário a leitura do Ofício nº. 1192/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal. Ofício nº1192-/2021 Inajá, 23 de Setembro de 2021. Ilustríssimo 
Senhor(a): Vimos por meio do presente, responder o Requerimento 
nº115/2021,23 de Setembro de 2021, do Vereador (a) Simone do Carmo 
Santos Morais. Em resposta ao Requerimento n° 115/2021, comunico a Vossa 
Senhoria que irei encaminhar em Oficio a Secretaria de Agricultura do Estado 
do Paraná reforçando os pedidos da Nobre Vereadora. Sem mais para o 
momento, me coloco a disposição para maiores esclarecimentos. 
Atenciosamente, Cléber Geraldo da Silva Prefeito Municipal. Ilmo Sr.(a) 
Vereador (a) Simone do Carmo Santos Morais Câmara Municipal Inajá-PR. 
Requerimento nº. 115/2021. Inajá, 20 de setembro de 2021. Ilmo. Sr. Cléber 
Geraldo da Silva M. D. Prefeito Municipal. Cumprimentando-o cordialmente, 
sirvo-me do presente para encaminhar à V.ª Senhoria ofícios encaminhados 
por mim à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), e 
solicitar seu apoio a esses dois pedidos cujo atendimento seria de grande 
impacto aos produtores rurais de nosso município, beneficiando a população 
inajaense como um todo. Sem mais para o momento e certa de poder contar 
com vossa valorosa colaboração subscrevo-me, com elevada estima e 
consideração. Nestes termos, Pede deferimento. SIMONE DO CARMO 
SANTOS MORAIS VEREADORA. 11)Em seguida solicitou  ao 1º Secretário a 
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leitura do Ofício nº. 1193/2021, de autoria do Poder Executivo 
Municipal.Logo após solicitou  ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 11/2021, 
de autoria do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. 
Ofício nº1193-/2021 Inajá, 23 de Setembro de 2021. Ilustríssimo Senhor(a): 
Vimos por meio do presente, responder o Requerimento nº47/2021,23 de 
Setembro de 2021, do Vereador (a) Simone do Carmo Santos Morais. Em 
resposta ao Requerimento n° 47/2021, comunico a Vossa Senhoria que irei 
encaminhar o Oficio a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, 
reforçando os pedidos da Nobre Vereadora. Sem mais para o momento, me 
coloco a disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Cléber 
Geraldo da Silva Prefeito Municipal. Ilmo Sr.(a) Vereadora Simone do Carmo 
Santos Morais Câmara Municipal Inajá-PR. Ofício nº. 47/2021. Inajá/PR, 20 de 
setembro de 2021. Ilmo. Sr. Norberto Anacleto Ortigara Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento (SEAB). Através do presente, solicito a Vossa 
Excelência a liberação de recursos do Paraná Mais Cidades, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), para o Município 
de Inajá, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado ao 
custeio de óleo diesel. O Município de Inajá possui vários quilômetros de 
estradas rurais e a manutenção contínua fica onerosa para a administração. A 
conservação das estradas rurais é uma necessidade primordial para facilitar o 
escoamento da produção agrícola, implementos, além de transportar alunos 
para a rede de ensino e moradores para fazerem compras no comércio local. 
Sem mais e ciente de sua prestigiosa atenção, aproveito a oportunidade para 
reafirmar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, SIMONE 
DO CARMO SANTOS MORAIS VICE-PRESIDENTE do Poder Legislativo 
Municipal de Inajá. 12) Logo após, solicitou  ao 1º Secretário a leitura do Ofício 
nº. 11/2021, de autoria do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e 
Turismo. Ofício nº 11/2021 Em, 23 de setembro de 2021. PREZADO SENHOR 
EDSON AGUSTINHO DA ROCHA VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL INAJÁ 
PR. Assunto: Solicitação de bags para coleta de folhas de arborização. 
Cumprimentando-a, pelo presente expomos a vossa senhoria, conforme 
Requerimento nº.108/2021 que encaminhamos para autorização do senhor 
prefeito, orçamentos dos sacos de ráfia para a utilização em coletas de folhas 
de arborização urbana. Sem mais para o momento e certo de contar com vossa 
valorosa colaboração, parabenizamos pela sua solicitação, e nos colocamos a 
disposição. Cordialmente, Pedro Geraldo Reguine Diretor do Depto Agricultura, 
Meio Ambiente e Turismo. Karina Geracina Paula do Valle Analista Ambiental. 
Requerimento nº. 108/2021. Inajá, 30 de agosto de 2021. Ilma Srª.  Karina 
Geracina Paula do Valle Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e 
Turismo. Ilmo. Sr. Pedro Geraldo Reguine Departamento de Agricultura e Meio 
Ambiente e Turismo. Ilmo. Sr. Cléber Geraldo da Silva M. D. Prefeito Municipal. 
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Cumprimentando-o(a) cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a V.ª 
Senhoria, a pedido do munícipe Roger do Açougue, que sejam disponibilizadas 
bags, assim como foram disponibilizadas para a coleta de material reciclável, 
porém dessa vez em tamanho maior, para facilitar a coleta de folhas. Sem mais 
para o momento e certo de poder contar com vossa rápida resposta ao 
questionamento de nossa população, subscrevo-me, com elevada estima e 
consideração. Nestes termos, Pede deferimento. EDSON AGUSTINHO DA 
ROCHA VEREADOR. 13)Posteriormente solicitou ao 1º Secretário a leitura do 
convite para a Audiência Pública do 2º quadrimestre de 2021. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. LUIZ CARLOS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal 
de Inajá, no exercício de suas funções e com fulcro no parágrafo único do art. 
48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) CONVIDA as entidades 
representativas da sociedade; autoridades; cidadãos Inajaenses e a quem 
possam interessar, a participar da AUDIÊNCIA PUBLICA, com a finalidade de 
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias relativas ao SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021. LOCAL: 
CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ DATA: 29 SETEMBRO DE 2021. HORAS: 
14:00 HORAS. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Inajá, Estado 
do Paraná, em 23 de Setembro de 2021. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo matéria a ser analisada na Ordem do Dia, o Sr. Presidente Luiz 
Carlos de Souza deixou livre a palavra.  
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