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    18.ª SESSÃO 

10.ª Sessão Ordinária 
 
       Ata n.º 18/2017 – Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (10/04/2017), 
às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado 
do Paraná, em sua Decima Oitava Sessão e Decima Sessão Ordinária. Com a presença nove 
vereadores, Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a 
Leitura do texto bíblico (Isaias, cap. 42, Versículo 1-7), realizado pela Vereador Anderson Cleiton 
Alves, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Ata nº. 

17/2017 -  foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade; oficio n.º.126/2017. Autoria do 
Poder Executivo– Encaminhando anexo o Projeto de Lei nº.777/2017; oficio n.º.130/2017. Autoria do 

Poder Executivo– Encaminhando anexo e em REGIME DE URGENCIA o Projeto de Lei nº.778/2017; 
PROJETO DE LEI n.º 777/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Institui órgão oficial eletrônico 
do município de Lidianópolis, estado do Paraná, e da outras providencias – foi encaminhado para a 
comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; PROJETO DE LEI n.º 778/2017. Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Altera a carga horaria do cargo de Psicólogo e da outras providencias – foi 

encaminhado para a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos; 
PROJETO DE LEI n.º 003/2017. Autoria: Vários Vereadores. SUMULA: Declara como Instituição de 
Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SANTO 
ANTÔNIO, do Município de Lidianópolis, Estado do Paraná e dá outras providencias – foi encaminhado 
para a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; PROJETO DE LEI Nº 770/2017- Autoria do 
Poder Executivo. SUMULA: Altera a redação da seção V, Art.21 e os anexos I, II, III e V, incluindo 

Turismo na Secretaria Existente e cria os cargos de Diretor de Turismo e Chefe de Divisão de Turismo 
na Lei Municipal nº 730 de 21 de julho de 2015 e da outras providencias; PROJETO DE LEI                        
Nº 771/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza a participação com reservas do 

município de Lidianópolis no consorcio público intermunicipal de infraestrutura e desenvolvimento 
urbano da região de Astorga – CINDAST e da outras providencias; PROJETO DE LEI Nº 772/2017- 
Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Credito 
Adicional Especial no Orçamento do Município de Lidianópolis para o Exercício de 217 e da outras 

providencias; PROJETO DE LEI Nº 773/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Institui o 
Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura e Cafeicultura – PROMIFRUGA no município de 
Lidianópolis, autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo com subsídios a agricultores 
familiares e empreendedores familiares rurais, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
serviços de assistência técnica especializada em fruticultura e da outras providencias; INDICAÇÃO Nº 
021/2017- Autoria vereador Odair José Bovo. SUMULA: Que seja construída Rampa Reforçada para 
descarga e carga de tratores, implementos e veículos diversos nesta municipalidade; REQUERIMENTO 

- Autoria de Acadêmicos da UCP – solicitando do Poder Executivo, disponibilização de transporte 
escolar da municipalidade a referida faculdade, conforme estipulado em plano de governo na pleito 

eleitoral de 2016 – Será encaminhado ao Poder Executivo; COMUNICADO Nº CM 27595/2017 – 
Autoria do Ministério da Educação. Comunicando a liberação de recursos para municipalidade. No 
EXPEDIENTE, fez uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Que cumprimentou a todos. Sobre a Lei 
778, onde fala que será encaminhado para nós, o qual trata sobre o concurso do psicólogo que teve 

no ano passado em nosso município, como a Lúcia já comentou no decorrer do dia, é preciso chamar 
este psicólogo, pois estamos com essa deficiência no CREAS, que já faz um prazo longo que está sem 
psicólogo, está apenas com assistente sócia, é preciso contratar este psicólogo para que o quadro 
fique correto dentro do CREAS, haja vista que temos este psicólogo no CRAS, a Adriana é. Aqui em 
cima não tem, no ano passado o concurso foi colocado para trinta horas, porém na Lei que rega o 
município é de quarenta horas e por isso é preciso realizar algo para poder contratar, pois já estamos 
atrasados, além de tardar o trabalho das assistente sociais, é preciso preencher este quadro. Sobre os 

moradores do Santo Antônio, sou a favor para que possamos dar andamento o quanto antes nesta 
associação, do mais era só, obrigada; ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Cumprimentou a todos. 
Primeiramente quero falar sobre a Indicação do Odair, é uma Indicação que fiz várias vezes como 

vereador e nunca foi concluída essa rampa no Município, ressaltando a importância de que são muitas 
máquinas que precisa embarcar, gostaria que esta Indicação não ficasse apenas no papel, além da 
cobrança que é realizada depois, o que me leva a carregar cópia da indicação para mostrar que fiz a 
minha parte, mas não basta discursar em cima da indicação, é preciso concluí-la, vejo o bairro Santo 

Antônio, um bairro grande com bastante morador como no Monte Alto, é muito importante que isto 
ocorra no Santo Antônio e em outros bairros também. Sobre o requerimento dos alunos que estudam 
em Pitanga, acredito que a Prefeitura, o prefeito, não sei como foi falado nas campanhas porque se foi 
promessa, isso eu deixo de lado, mas acredito que seja importante poder dar uma ajuda para esses 
meninos, hoje vemos que temos a Casa Familiar Rural, que não é toda cidade que tem e nós temos e 
estamos de parabéns e por isso temos que incentiva-los, pois eles são o futuro de Lidianópolis, do 

nosso Município, gostaria que vocês pudessem dar uma analisada, estamos aqui para dar força e 
aprovar os projetos que vem e gostaríamos que este também fosse aprovado, para dar uma ajuda ao 
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pessoal; ANDERSON CLEITON ALVES. Concordo com o requerimento dos meninos que fizeram como o 
Mineiro falou é uma ajuda para os estudantes do nosso Município, mas essa UCP é de Pitanga, não é 
do Município de Lidianópolis, é uma faculdade de Pitanga, onde são oito alunos que se puderem estar 
aí dentro, com certeza, o prefeito está aqui e o vice que irão analisar e estudar com carinho na 
possibilidade de poder tentar ajudar com uma van, um ônibus ou micro-ônibus, que existem os alunos 
para ver e pensar nesse caso. Também parabenizo o Odair pelo comunicado da Indicação, onde os 

senhores agricultores dependem de uma rampa e na gestão passada também já ouvi esta indicação e 
como o próprio Mineiro falou é uma realidade, então esses projetos de lei que aqui estão, o de n. 773 
e o 772 que serão encaminhados para as comissões, na qual, os membros das comissões já podem 
até marcar sobre os dias para se reunir para estar olhando, eu vi aqui que da minha comissão não 
tem, mas tem a Legislação, justiça e redação final, em que a associação de Santo Antônio é algo que 
precisa ser feito, concordo com a situação de urgência, obrigado; ROSANA ROCHA DA SILVA. 

Realmente, as comissões que tem que analisar como a comissão de legislação, justiça e redação final, 

da instituição de utilidade pública da associação da Santo Antônio, conforme já conversamos na 
reunião anterior, é necessário fazer essas associações porque os repasses de verbas esse ano da 
Secretaria da Agricultura, será feito através de associações e também cooperativas, então, em caráter 
de urgência que seja realizado e o executivo sancione e publique o mais rápido possível para que eles 
possam ainda entrar nesses repasses de verbas do Estado do Paraná. Temos também do poder 
executivo e Secretaria de Agricultura, um incentivo para a fruticultura e para a cafeicultura, na qual 
estamos aprovando através das comissões para que realmente o produtor rural receba esses 

incentivos e possam produzir na sua propriedade. Quanto aos jovens, o Toninho Maciel realmente está 
correto quando fala que uma boa parte provém da Casa Familiar Rural e estão dando continuidade 
como agrônomos na faculdade da UCP e estão pedindo ajuda de custo para poder realizar a faculdade, 
alguns conseguiram bolsa através do FIES, que eles podem pagar depois, mas eles estão encontrando 
dificuldade, porque são também pequenos proprietários rurais e não tem disponibilidade de verbas e 

custos para poder pagar o ônibus, não deixando de acrescentar que alguns provém da CFR e estão 

encaminhados para a faculdade, inclusive recebemos muitos elogios da Casa Familiar Rural de que 
eles estão se saindo muito bem na faculdade, que é muito gratificante saber que eles tiveram a base 
aqui e estão recebendo muitos elogios dos professores. As outras indicações, acredito que terá a 
participação do Município no consórcio intermunicipal, que já discutimos e foi aprovado pela justiça e  
e redação final, esta com o parecer; IZABEL LOURENÇO MOREIRA. Cumprimentou a todos. A respeito 
da Lei 778, é de suma importância a operação da qual estou de acordo a respeito da psicóloga, 
porque temos uma demanda muito grande em nosso município, então, estou de pleno acordo. O 

projeto de lei da associação de moradores do Santo Antônio também é de suma importância, apoio e 
acordo com o que está ocorrendo. Obrigada; ODAIR JOSE BOVO. Cumprimentou a todos. A respeito 
da indicação, onde já havia falado na sessão passada, quero agradecer a todos os vereadores que 
temos trabalhado em parceria, pelas indicações que vieram aqui independentes de qual vereador, nós 
estamos firmes e dizendo que a indicação ajuda o prefeito a administrar o Município, que nós no dever 
de vereador, de fiscalizar, ficamos procurando as necessidades que a população tem e geralmente 

essas indicações saem de pequenas reuniões e pequenas conversas como sempre, estão junto com o 

pessoal da agricultura, o Mineiro sabe, pois ele trabalha junto e de vez em quando surgem esses 
assuntos de que Lidianópolis não tem uma rampa e um lugar para descarregar, ficam pedindo de um 
prefeito ao outro e assim leva a buscar que isto seja concluído em um lugar público para que todos 
tenham acesso. A questão do projeto sobre a agricultura nós ficamos felizes como agricultor de saber 
que está desenvolvendo alguma coisa para os pequenos agricultores, eu só queria pedir ao pessoal da 
secretaria que quando mandassem um projeto, que viessem explicar para melhor entendimento, 

retirando algumas dúvidas para poder dar o parecer, também quero pedir que o presidente 
suspendesse a sessão para analisarmos e darmos parecer no projeto de Lei n.778 para votação; 
DORIVAL CAETANI.  Consultou o plenário e de comum acordo, suspendeu a sessão suspensa por dez 
minutos para avaliar o projeto de lei 778 para a primeira votação. Reaberta a sessão, passou-se para 
ORDEM DO DIA, onde foram apresentadas as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 770/2017- 
Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Altera a redação da seção V, Art.21 e os anexos I, II, III e V, 
incluindo Turismo na Secretaria Existente e cria os cargos de Diretor de Turismo e Chefe de Divisão de 

Turismo na Lei Municipal nº 730 de 21 de julho de 2015 e da outras providencias - foi colocado em 
Primeira Discussão e Votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 771/2017- Autoria do 
Poder Executivo. SUMULA: Autoriza a participação com reservas do município de Lidianópolis no 
consorcio público intermunicipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano da região de Astorga – 
CINDAST e da outras providencias foi colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 772/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Credito Adicional Especial no Orçamento do Município de 

Lidianópolis para o Exercício de 217 e da outras providencias - foi colocado em Primeira Discussão e 
Votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 773/2017- Autoria do Poder Executivo. 
SUMULA: Institui o Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura e Cafeicultura – PROMIFRUGA no 
município de Lidianópolis, autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo com subsídios a 
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, autoriza o Poder Executivo Municipal a 
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contratar serviços de assistência técnica especializada em fruticultura e da outras providencias - foi 
colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI n.º 
778/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Altera a carga horaria do cargo de Psicólogo e da 
outras providencias. ANDERSON CLEITON ALVES. Assim como conversamos e nós vereadores 
entramos em um consenso, para que a gente peça vista para fazer um parecer jurídico sobre o 
projeto de lei n.778/2017, por questões de saber mais a fundo de acordo com o jurídico, pela questão 

da lei federal ser quarenta horas e o nosso Município que está entre quarenta ou trinta, então com o 
parecer jurídico e depois faz uma extraordinária, mas, gostaria de ter o parecer jurídico para estudar 
melhor o projeto. Presidente DORIVAL CAETANI, consultou plenário sobre o pedido de vistas, e de 
comum acordo, o projeto de lei n. 778/2017 foi retirado para análise e parecer jurídico, para ser 
realizada a votação assim que estiver pronta o parecer. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso 
da palavra: ANDERSON CLEITON ALVES. Que cumprimentou a todos. Assim como disse sobre o 

parecer, nós estamos trabalhando todos juntos e quando surge alguma dúvida, assim como o Leslie já 

estava aqui e já irá estudar o caso e amanhã já estará passando para nós o parecer e assim que ele 
passar já analisaremos e já realizara uma sessão extraordinária para saber se será aprovado ou não. 
E sobre o ônibus são oito alunos, me corrigindo, são pessoas que são de continuidade da Casa 
Familiar Rural, alguns alunos que estão dando continuidade também pediram sobre este 
requerimento, onde o prefeito, o executivo junto com o Cido, estão pensando em uma forma para 
ajuda-los a dar continuidade aos estudos; ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. hoje eu fiquei muito 
feliz de saber que está voltando o programa das casas rurais, da qual várias pessoas fizeram pedido, e 

que muito já foram contemplados e hoje está voltando novamente, eu até fui em Ivaiporã atrás de 
pegar novamente algumas cópias de matrícula dos produtores que me procuraram e os que eu levei 
amanhã de tarde já estará pronta a matrícula, então fico muito feliz por várias pessoas que precisam 
dessa moradia e começar a fazer novamente os pedidos assim que der. Quero agradecer a todos que 
compareceram na sessão, boa noite a todos; IZABEL LOURENÇO MOREIRA.  Pedi a explicação pessoal 

hoje para colocar o pedido da população, até mesmo das crianças, que seja construído um parquinho 

para as crianças do Porto Ubá que foi pedido pelas mães, até as crianças me procuraram, então eu 
deixo aqui por uma indicação verbal, até mesmo para o prefeito fazer uma solicitação para os 
deputados que estão nos apoiando. Sobre os quebra-molas, lá no Porto também temos esse problema 
pegando a Rua Londrina, a Santa Catarina, o pessoal, principalmente os motoqueiros descem com 
muita violência e por ser um local em que as crianças estão brincando, estamos prevendo que possa 
acontecer algo indesejado, pois já veio a ocorrer um acidente, um carro que bateu em uma criança, 
mas graças a Deus não teve nada, foi a tempos atrás, então, também deixo aqui este pedido do 

quebra-molas para a Rua Londrina. Quero agradecer ao prefeito pelo apoio, pela atenção que está nos 
dando, quero dizer prefeito e vice-prefeito que a comunidade do Porto Ubá está elogiando vocês 
graças a Deus, muito obrigado; LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA. Cumprimentou a todos. Para 
ressaltar sobre o requerimento encaminhado pelos alunos da UCP, o qual meu filho também faz parte 
desses alunos que vão até Pitanga, haja visto que o prefeito pelo o que já estou sabendo, semana 
passada nós já conversamos sobre isto, que já está sendo elaborado um projeto de lei onde vem 

sanar a situação não só dos alunos da UCP de Pitanga, mas também da UNIVALE, da FATEC de 

Ivaiporã, porque nós não temos só estudantes de Universidades que estão lá em Pitanga, mas, que 
estão também aqui em Ivaiporã , então se formos sanar a situação para oito, nós também temos que 
sanar a situação dos demais estudantes que estão a um longo prazo aqui na UNIVALE e na FATEC de 
Ivaiporã, eu acredito que em breve já vai estar na Câmara, para vermos algo que fique acessível para 
a prefeitura e que fique bom para os alunos. Sobre o projeto de n.778, que trata sobre a alteração da 
carga horaria da psicóloga, é bom que procuremos nos inteirar melhor sobre este assunto que já foi 

aprovado lá atrás na Câmara, então é melhor analisar junto com o jurídico para não acontecer falhas 
como ocorreu no ano passado no concurso público e em breve podemos fazer uma extraordinária, 
juntamente com a redação para que possamos sanar a situação da assistência social ao qual é um 
quadro que eu faço parte e vemos a carência que necessitamos, pois, através da psicóloga junto com 
a assistência social, há uma melhor visita assistida sabendo que aqui no CREAS é um trabalho 
assistido sobre violação e se é violação é de suma importância à psicóloga para que o quadro fique 
completo; ODAIR JOSÉ BOVO. Quero agradecer ao prefeito pelas respostas das indicações, não 

tivemos a oportunidade de estar falando, mas agradeço a assembleia e a Câmara, toda vez que 
fazemos uma indicação tem dado respostas, então agradecemos e que continue sempre assim, de 
estar sempre buscando o melhor para o povo. Agradeço a presença do pessoal do Porto Ubá e que 
venha mais gente na sessão. Existe um debate na rua que querem que a Câmara seja pelo rádio e fico 
pensando, se nem aqui o pessoal está vindo imagina no rádio em uma hora dessas, na hora da 
novela, na hora do jornal, então, fico feliz em saber dessas pessoas que sempre nos acompanha aqui, 
agradeço mais uma vez a presença de vocês e que sempre venham. Muito obrigado; Presidente 

DORIVAL CAETANI. faço um pedido para o prefeito, eu fui abordado essa semana sobre os quebra-
molas da APAE, que no final de semana virou uma pista de corrida e também nos horários de aula, 
nós sabemos que temos dificuldades e que fazer um quebra-molas é complicado, mas, fui cobrado 
que na APAE as crianças correm risco pela velocidade que passam os automóveis, então reafirmando 
o pedido com a certeza que o prefeito irá analisar. Quero agradecer a todos, pelos pareceres nos 
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projetos, as indicações apresentadas, estão de parabéns e quando o Mineiro fala que fica no papel por 
ter pedido muito a rampa e hoje que sabe o prefeito agiliza para nós e ver que estamos trabalhando. 
Parabenizo o trabalho de cada um e agradeço a todos. E, nada mais havendo, encerrou-se a presente 
Sessão, cuja ata foi gravada e transcrevida por mim, Claudiomiro Domingos Honorato, Assessor 
Administrativo e será afixada em Edital para analise e aprovação, assinada pelo Presidente, 1º 
Secretário e os demais vereadores. 

 
 
 
 
                      Dorival Caetani                                                   Odair Jose Bovo 
                          Presidente                                                         1ª Secretário 
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