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Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inajá, Estado do Paraná. 
Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 
20h00min, no Plenário da Câmara Municipal, deu-se início a 25ª 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. 
Antes de iniciar a sessão o Sr. Presidente Luiz Carlos de Souza convidou a 
assessora  jurídica Zeille Maria de Oliveira  do Poder Executivo Municipal. A 
fazer explicações dos projetos de leis,  
 

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

declarou aberta a 25.ª Sessão Ordinária de 2021. 1) Posteriormente, solicitou 

á servidora Lidiani Gonçalves de Morais a leitura da ata da 24ª Sessão 

Ordinária de 2021, ocorrida no dia 27 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. 267/2021, encaminhando o Projeto de 

Lei nº. 40/2021 – SÚMULA – Estima a Receita e fixa a despesa do 

Município de Inajá, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 

2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. 3)Em seguida,encaminhou o 

referido projeto de lei para a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 4)Logo após, solicitou 

ao 1º Secretário a leitura do ofício nº. 269/2021, encaminhando o Projeto de 

Lei nº. 41/2021 – SÚMULA – Autoriza a Abrir no corrente exercício, Crédito 

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

no 148/2021 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. 5)Posteriormente encaminhou o referido projeto de lei para a 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. 6) Em seguida solicitou ao 1º Secretário a 

leitura do ofício nº. 270/2021, encaminhando o Projeto de Lei nº. 42/2021 – 

SÚMULA – Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar 
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Cessão de Uso de imóvel de propriedade do Município de Inajá/PR, ao 

Centro Universitário União Maringaense de Ensino LTDA, de autoria do 

Poder Executivo Municipal. 7) 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. 8)Posteriormente, solicitou ao 

1º Secretário a leitura do Ofício nº. 51/2021, de autoria do Poder Legislativo 

Municipal. 9)Em seguida, solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 

52/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Ofício nº. 52/2021. 

Inajá/PR, 29 de setembro de 2021. Ilma. Sr.ª Laisa Catarine Silva M. D. 

Diretora do Departamento Municipal de Saúde. Cumprimentando-a 

cordialmente, venho por meio deste solicitar a V.ª Senhoria que sejam tomadas 

providências no sentido de investigar as denúncias apresentadas pelo 

munícipe Ulisses Matias, na sessão ordinária do dia 27 de outubro do corrente 

ano, a respeito de possíveis falhas no atendimento realizado no Hospital 

Municipal Espírito Santo e Unidade Básica de Saúde, o qual reclamou do 

atendimento médico recebido e também da falta de medicamentos para o 

tratamento de diabetes. Certo de atender o nosso pedido em benefício da 

população Inajaense, subscrevo-me com elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, LUIZ CARLOS DE SOUZA PRESIDENTE 10) Logo após, 

solicitou ao 1º Secretário a leitura do Requerimento nº. 117/2021, de autoria 

do Vereador Elias Pereira da Silva. Requerimento nº. 117/2021. Inajá, 27 de 

setembro de 2021. Ilma Sr.  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. Cumprimentando-

o(a) cordialmente, sirvo-me do presente para indagar à V.ª Senhoria se em 

nossa cidade existe e está em prática algum plano municipal de arborização, 

visando a preservação ou a substituição das árvores que por algum motivo 

precisem ser derrubadas. O presente questionamento se faz necessário em 

virtude das várias árvores que já presenciei sendo cortadas em nosso 

município, sem ter visto uma contrapartida para compensar a perda. 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. ELIAS PEREIRA DA SILVA VEREADOR. 11) Posteriormente 

solicitou ao 1º Secretário a leitura do Requerimento nº. 118/2021, de autoria 
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do Vereador Valdir Antonio da Silva. Requerimento nº. 118/2021. Inajá, 04 

de outubro de 2021. Ilma Srª. Maria de Fátima da Silva Almeida M.D. Diretora 

do Departamento de Educação e Cultura. Cumprimentando-a cordialmente, 

sirvo-me do presente para solicitar à V.ª Senhoria, a pedido de alguns pais de 

alunos, que os porteiros do CEMEI e da Escola Narbal fiquem responsáveis por 

colocar cavaletes interditando a rua dessas escolas no horário do embarque e 

desembarque dos ônibus escolares, a fim de garantir maior segurança aos 

alunos. 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. 12) Em 

seguida 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. 41/2021 – SÚMULA – Autoriza a 

Abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a 

atender o objetivo do Contrato de Rateio no 148/2021 celebrado entre o 

Município e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e 

Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, e dá outras 

providências. 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. 41/2021 – SÚMULA – 

Autoriza a Abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Especial, destinado a 

atender o objetivo do Contrato de Rateio no 148/2021 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, 04 de outubro de 2021. 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Arnaldo Pereira Melo – 

Relator: FAVORÁVEL. Edson Agustinho da Rocha – 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. 

41/2021 – SÚMULA – Autoriza a Abrir no corrente exercício, Crédito Adicional 

Especial, destinado a atender o objetivo do Contrato de Rateio no 148/2021 
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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, 04 de outubro de 

2021. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Elias Pereira da Silva – 

Relator: FAVORÁVEL. Glisilaine Vanessa M. de Jesus – Membro: 

FAVORÁVEL. Gilvani Francisco dos Santos – Presidente: FAVORÁVEL.  13) 

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. 42/2021 – SÚMULA – Autoriza o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar Cessão de Uso de imóvel 

de propriedade do Município de Inajá/PR, ao Centro Universitário União 

Maringaense de Ensino LTDA. 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. 42/2021 – SÚMULA 

– Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar Cessão de Uso de 

imóvel de propriedade do Município de Inajá/PR, ao Centro Universitário União 

Maringaense de Ensino LTDA, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala 

das Sessões, 04 de outubro de 2021. Comissão de Economia, Finanças e 

Orçamento. Arnaldo Pereira Melo – Relator: FAVORÁVEL. Edson Agustinho da 

Rocha – 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. 42/2021 – SÚMULA – Autoriza o Chefe 

do Poder Executivo Municipal a outorgar Cessão de Uso de imóvel de 

propriedade do Município de Inajá/PR, ao Centro Universitário União 

Maringaense de Ensino LTDA, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala 

das Sessões, 04 de outubro de 2021. Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Elias Pereira da Silva – Relator: FAVORÁVEL. Glisilaine Vanessa M. 

de Jesus – Membro: FAVORÁVEL. Gilvani Francisco dos Santos – Presidente: 

FAVORÁVEL.14) Em seguida solicitou ao 1º Secretário a leitura do Ofício nº. 

01/2021, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício n.°001/2021. 

Inajá, 28 de Setembro de 2021. EXCELENTÍSSIMO Sr. PRESIDENTE DA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ E DEMAIS EDIS. Venho através deste, em 

atendimento ao Oficio N° 45/2021, datado de 15 de Setembro de 2021, 

esclarecer os fatos narrados ao oficio enviado. Primeiramente destacamos que 

devido a várias denuncias junto ao Ministério Publico e Órgãos Fiscalizadores o 

Matadouro Municipal encontra-se impossibilitado de funcionar no mesmo local 

que se encontra. Sendo assim devido sua localização ser dentro do perímetro 

urbano, mesmo com as adequações necessárias exigidas pelos órgãos 

competentes, ainda não seria possível a reabertura do mesmo. Portanto sugiro 

aos interessados para esse projeto que primeiramente viabilizem um local 

apropriado para instalação do empreendimento em questão e em seguida o 

andamento do projeto em si. Por fim destacamos que qualquer suporte e/ou 

auxilio da parte técnica da minha área em específico, necessária para 

conclusão desse projeto de implantação de um Abatedouro Municipal no 

Município de Inajá, podem contar comigo, pois acredito que estamos todos em 

busca do mesmo ideal. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos 

a oportunidade para elevar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. Atenciosamente, João Antonio de Lima Junior 

CRMV7057Médico Veterinário.   

             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. 41/2021 – SÚMULA – Autoriza a Abrir no corrente exercício, Crédito 
Adicional Especial, destinado a atender o objetivo do Contrato de Rateio 
no 148/2021 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 em discussão, votação e em aprovação. Não havendo ninguém a se 
manifestar contra, foi APROVADO em primeira discussão por maioria. Em 
seguida a vereadora Simone do Carmo Santos Morais solicitou a dispensa 
do prazo de interstício. Atendendo a solicitação da vereadora Simone do 
Carmo Santos Morais, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em segunda 
discussão, votação em aprovação. Não havendo ninguém a se manifestar 
contra foi APROVADO em segunda discussão por maioria. 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. 42/2021 – 

mailto:protocolo@cminaja.pr.gov.br%20-


 

                   

       CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ 

      ESTADO DO PARANÁ 

CGC/MF 01.600.393/0001-37 

 

____________________________________________________________________________ 
Rua Ronalde Gomes, 46 – Centro – Fone/Fax (44) 3440-1537 – CP 31 –                            
         e-mail: protocolo@cminaja.pr.gov.br - CEP 87.670-000 – INAJÁ – PR 

WWW.CMINAJA.PR.GOV.BR 

 
 
 

SÚMULA – Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar 
Cessão de Uso de imóvel de propriedade do Município de Inajá/PR, ao 
Centro Universitário União Maringaense de Ensino LTDA, O Sr. Presidente 
colocou o referido projeto em discussão, votação e em aprovação. Não 
havendo ninguém a se manifestar contra, foi APROVADO em primeira 
discussão por maioria. Em seguida o vereador Valdir Antonio da Silva  
solicitou a dispensa do prazo de interstício. Atendendo a solicitação do 
vereador Valdir Antonio da Silva. O Sr. Presidente colocou o referido projeto 
em segunda discussão, votação em aprovação. Não havendo ninguém a se 
manifestar contra foi APROVADO em segunda discussão por maioria. Em 
seguida o Sr. presidente colocou o requerimento nº. 117/2021, de autoria do 
Vereador Elias Pereira da Silva, em discussão, votação e em aprovação não 
havendo ninguém a se manifestar contra foi. APROVADO por maioria. Logo 
após, o Sr. presidente colocou o requerimento nº. 118/2021, de autoria do 
Vereador Valdir Antonio da Silva, em discussão, votação e em aprovação 
não havendo ninguém a se manifestar contra foi aprovado por maioria.  O 
Senhor presidente Luiz Carlos de Souza disse: “Que a munícipe Maria Elena 
iria fazer o uso da palavra no quadro a voz do povo”. A munícipe Maria Elena 
relatou aos edis que gostaria de saber se eles poderiam estar ajudando a 
mesma pois, sua casa estava alagada e que a saúde também e nem a 
assistente social não estão ajudando com suas medicações pois ela e seu 
esposo fazem uso de remédios contínuos e gostaria que se os edis pudessem 
ajudarem  ela nessas questões mais a principal dela e sobre a casa tarem 
alguém mandando algum pedreiro da prefeitura ir lá da uma olhada no que 
pode ser feito e agradece a todos com muito obrigado”. O Sr. presidente  
deixou a palavra livre, Em seguida com a palavra livre o edil Valdir Antonio da 
Silva disse: “Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores as pessoas que acompanha a gente pela live as pessoas 
presentes, Quero agradecer senhor presidente o requerimento nº 118 pedido 
de alguns pais do município para que fizesse um requerimento para a  
Secretaria de Educação para estar colocando ali nas esquinas das escolas ali 
cavaletes para que na hora que as crianças forem entrar e sair das escolas 
interditar aquela rua tanto para o CMEI tanto para a Narbal aonde tem as 
crianças né despercebidas corre para lá, corre para cá é perigoso um carro 
passar lá e ter um acidente, eu queria presidente solicitar também um 
requerimento para a próxima sessão a pedido de alguns pais da vila rural e do 
conjunto Milton valharini também para a secretaria de educação que 
providenciasse um monitor para o ônibus para ver as crianças lá no ônibus e 
não esta tendo monitor então eles estão pedindo  para que a gente enviasse ai 
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o requerimento para a secretaria de educação para estar providenciando isto 
também, eu quero agradecer o carinho das  pessoas que me ligaram no corre 
dessa semana, semana passada eu fiz aqui um pronunciamento a respeito do 
aumento da tarifa de energia né peso no bolso da população Inajaense e do 
povo Paranaense eu reportei esse vídeo soltei ai na rede social, nos status 
algumas pessoas que me acompanham e eles agradeceram por eu ter 
tomando aqui a iniciativa que é pouca mais pelo menos que nas outras  
Câmaras de vereadores outros vereadores tomem essa atitude de cobra 
também os deputados, e que os Deputados cobrem o Governador para que 
esteja ai fazendo o reparo nessa taxa de energia e também nas taxa de 
aumento dos combustíveis né então eu vou está sempre falando isso daqui 
esse vídeo meu eu sempre acabo reportando e vou sempre passando para 
alguns vereadores colegas e que eles vão também cobrando em outras 
câmaras até que chegue nos  Deputados e no Governador né para que seja 
tomada  alguma providencia nesse sentindo ai que o povo Paranaense, o povo 
Inajaense não aguenta mais esse absurdo que está ai o aumento do 
combustível a energia, o botijão de gás hoje eu fiz questão de perguntar no 
mercado quanto custa um botijão de gás 95.00 reais então é nosso ponto que 
não fecha eu não sei qual o intenção desses políticos que está lá na ponta, 
porque eu vejo que está chegando  uma situação muito complicada e a gente 
não sabe aonde vai dar isto é nosso amigo Demazinho colocou ali que velho da 
Havan está aqui hoje, eu queria estar igual a velho da Havan que ele esteve lá 
naquele Senado e sentou o pau naqueles Senadores lá né, então Dema hoje  
eu to igual o velho da Havan aqui mesmo cheio de propaganda né, essa 
camiseta aqui eu ganhei do meu amigo Nivaldo lá de Paranavaí chefe da 
regional ele tem um time de futebol e falou vou te presentear com a camiseta 
do meu time, então hoje eu fiz questão de vim aqui nessa reunião e agradecer 
aqui o Nivaldo por este presente ai beleza do mais meu muito obrigado quero 
cumprimentar minha esposa Aline que está assistindo nós ai, cumprimentando 
ela eu cumprimento todas as pessoas que está ai acompanhando a gente Didi 
de novo trabalhando pelo povo”. O Sr. presidente Luiz Carlos de Souza ao 
fazer o uso da palavra disse: “Que estará  pedindo esse requerimento ai e estar 
enviando para a Secretaria de educação a secretária Fátima”.  O Sr. presidente 
deixou livre a palavra. Logo Após, com a palavra livre o edil Edson Agustinho 
da Rocha disse: “Boa noite senhor presidente, boa noite os demais vereadores 
que acompanham a mesa, boa noite os que estão presentes nessa noite a 
dona Leninha, Irma Rosemary, Paulinho secretário de esporte, senhor Enoque, 
aos demais ouvintes que está nos assistindo através da rede social da câmara, 
senhor presidente eu só queria tirar uma duvida aqui esse projeto de lei 
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n39/2021 pudesse fazer um requerimento pedindo umas respostas antes da 
gente aprovar ele que eu fiquei em duvida aqui tá o 39 do Poder Executivo no 
artigo 15 do inciso 1º diz que cargo do assessor jurídico é de livre nomeação 
do prefeito né, e pelo o projeto de lei perceba também que não tem alguns 
requisitos exigidos para a contratação desse advogado da prefeitura ou seja 
não tem requisitos de conhecimentos, não tem requisitos para anos de 
experiência e outros requisitos que um jurídico teria que ter né, para ser 
apontado para um projeto de lei né, é também tem umas perguntas senhor 
presidente que gostaria que fosse respondida antes de dar meu voto a respeito 
deste projeto creio que na próxima  reunião ele estará  em pauta né, primeiro 
eu gostaria de saber do setor de licitação se é possível e como seria essa 
nomeação escolha livre do executivo, segunda perguntar ao setor de 
contabilidade se na folha de pagamento a possibilidade de haver essa possível 
contratação, terceiro se essa lei for aprovada se o executivo estará cumprindo 
com a LRF lei de responsabilidade fiscal, pois a mesma tem um TETO de 
despesas para ser cumprido limite nós vimos semana passada aqui que a 
contadora que estava em 48,60% né o limite alerta é 48,60 segunda que foi 
feito a prestação de contas ela está 46,40% né então são essas perguntas que 
fosse questionada através do requerimento para o setor de contabilidade e o 
setor de licitação tá do mais eu agradeço a todos boa noite”. O Sr presidente 
Luiz Carlos de Souza disse: “Que estará encaminhado o Ofício para o 
prefeito”. o Sr. presidente deixou livre a palavra, em seguida com a palavra a 
Vereadora Simone do Carmo Santos Morais disse: “Boa noite Presidente, 
vereadores, todos que estão aqui presente secretário do Esporte,Rosemary o 
senhor que nos tá  acompanhando, a Leninha e todos que nós assistir eu 
gostaria aqui só de deixar aqui um comentário até leninha sobre o seu 
desabafo dessa questão da sua casa aí que realmente acho que deveria ir não 
sei como você mesmo falou que a 11 anos né então é um caso realmente 
ninguém gostaria de estar alagado realmente né mas o meu comentário 
referente a questão da Saúde Leninha eu sou usuária também da Saúde e na 
última sessão né todo mundo aqui é prova a gente foi bem falado bem mal da 
saúde né a gente respeita o direito de cada um de vir às vezes não atendido né 
tá certo mesmo tem que cobrar o direito mas eu encontro o usuária também 
assim achei o dever de Eu comentar aqui também porque assim muitos anos 
eu sou usuária você mesma sabe e eu assim tá mal saúde de repente alguém 
tá mas não vamos generalizar porque para quem sai para fora sabe que é bem 
pior eu faço acompanhamento em Maringá e o que eu vejo elogios referente à 
saúde de Inajá  então assim a gente em quanto  autoridade eu, eu acho que a 
gente também deve reconhecer isso enquanto o usuária também porque assim 
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a gente tem hoje muitos atendimento que  fora não tem eu tenho irmão que 
mora fora um que mora em São Paulo e outro que mora em Maringá e  eles 
mesmos falam pra mim como que é diferente o tratamento de Inajá da cidade 
vizinha então assim eu gostaria só de deixar aqui publicamente também assim 
o meu agradecimento à saúde de Inajá e  agradecimento à saúde deixou ao 
prefeito e a secretária eu encontro usuária do SUS né tô assim não 
desrespeitando aí entendi de repente a senhora tá no direito de vim falar sobre 
a questão que a senhora não foi atendida isso ai deve ser levado ao 
conhecimento dela eu mesmo posso estar levando né porque realmente os 
idosos têm que ser prioridade, as crianças, gestantes tem uma lei para  isso a 
Senhora mesmo procurou aí o fórum né mas assim eu gostaria de deixar aqui 
nessa sessão meu aí agradecimento e assim já tem acontecido isso na sessão 
passada e hoje novamente né sobre a questão da saúde então estou  
agradecendo  enquanto usuária da Saúde enquanto vereadora também porque 
perfeito ninguém é mas a gente também tem que reconhecer aí o trabalho que 
está sendo feito na saúde meu muito obrigado a todos boa noite”. O Sr. 
presidente deixou a palavra livre, logo após, com a palavra o edil Elias Pereira 
da Silva disse: “Bom gente eu fiz aquele requerimento normalmente a gente 
faz um requerimento a gente agradece aos companheiros por aprovar os 
requerimentos da gente aqui né, então esse requerimento que eu fiz para pôr 
em prática o plano de arborização que seja realmente plantadas árvores que 
não fique só no papel aqui e a gente agradece quando a gente faz um 
requerimento como todos fazem aqui acho que é  normal que todos aprovam 
porque todos requerimentos que  sai daqui é  de benefício para alguém para a 
cidade para a população mas é mania que a gente tem que agradecer os 
colegas por aprovar o requerimentos todos vão ser aprovado porque tenho 
certeza que todos os requerimentos dos  colegas todos serão para  benefício 
do município, essa resposta do João veterinário é  eu vou fazer igual o 
vereador Gilvani ele falou uma vez aqui aquele projeto dele da isenção dos 
portadores né de doenças o câncer  ele falou que iria ficar batendo naquela 
tecla  até que até que fosse resolvido né lembra e ele conseguiu ele insistiu o 
tanto que hoje existe a lei é  graças a insistência dele então eu vou fazer igual 
ele fez com essa questão desse matadouro  eu só vou desistir quando 
realmente falar assim  não tem jeito aí eu vou desistir dele então nessa 
resposta e ele mandou resposta eu li aqui e conversei com ele pessoalmente 
ele disse que o nosso primeiro passo é achar uma um local que tenha pelo 
menos 2.500 m do município então eu conversando com Cleber Hoje ele ficou 
de averiguar essa situação a gente achar um local que tenha essa distância do 
perímetro urbano é lei você não pode fazer nem Granja, nem matadouro, 
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abatedouro menos que essa distância do perímetro urbano então é isso vou 
insistir vou fazer igual o vereador Gilvani vou ficar toda  sessão eu vou falar e  
vocês vão enjoar igual nós quase enjoamos né de tanto que ele falou mais ele 
conseguiu ,então é isso eu vou  dá continuidade se não der certo aí a gente 
desiste  eu tô ficando contente aqui também essa segunda vez que aparece 
aqui só essa lei de sessão de uso e nós graças a Deus entendemos a 
necessidade e  a bondade do projeto dessa sessão de uso é mais alguma 
coisa que vai acontecer na nossa cidade né esse mesmo que seja a distância 
mas vai ser cedido salas para esses cursos eu particularmente acredito que 
todo mundo fica muito contente quando essas coisas acontecem na nossa 
cidade como  aquele requerimento do projeto do prefeito de sessão do uso 
para fábrica de argamassa essas coisas deixa a gente muito, muito feliz então 
era isso, enquanto a respeito da Leninha acredito que a  gente e assim 
qualquer um dos  vereadores pode conversar com prefeito pelo menos ir lá e 
ver o que pode ser feito, se pode ser feito alguma coisa que  qualquer um de 
nós aqui não custa nada de ir lá e pedir para ela olha a Leninha esteve na 
câmara e fez uma reclamação comentário a respeito da situação dela o que é 
que  prefeitura pode fazer que é assistência social pode fazer tá então a gente 
pode conversar com ele tanto eu como qualquer Vereador mas eu até me 
prontifico se for o caso vou lá  falar com ele,  ele o assistente social pode fazer 
se falou que fez uso da assistente social é nada mais justo assistente  social 
está para atender as pessoas que têm necessidade mas eu me incluo dessa 
conversar  pessoalmente e  depois te dou uma resposta era isso muito 
obrigado” O Sr. presidente deixou livre a palavra não havendo ninguém a fazer 
o uso da palavra encerrou a sessão ordinária do dia 04 de outubro de 2021 e 
para constar em ata eu Lidiane Goncalves de Morais lavrei a presente. 
 

Sala das Sessões 04 de Outubro de 2021. 
 
 

 
 Luiz Carlos de Souza                                   Simone do Carmo Santos Morais 
         Presidente                                                           Vice-Presidente 
 
 
 
   Elias Pereira da Silva                                           Arnaldo Pereira de Melo 
         1° Secretário                                                             2°Secretário 
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Vereador 
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Vereador  
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Vereadora 
 
 
José Faustino __________________________________________ 
Vereador 
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Vereador 
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Lidiane Gonçalves de Morais 
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