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25.ª SESSÃO 

15.ª Sessão Ordinária 
 
       Ata n.º 25/2017 – Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete 
(15/05/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Vigésima Quinta Sessão e Décima  Quinta  Sessão Ordinária. 
Com a presença de nove vereadores e sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a 
presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (João, capitulo 10,  Versículo 11-18), realizado pela 
Vereador Ademir Aparecido Candido, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram 

as seguintes matérias: Ata nº.24/2017, que foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade; Oficio n.º 160/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta a Indicações nº. 21, 25 e 

26/2017; Oficio n.º 161/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta ao Requerimento nº. 005/2017; 
Oficio n.º 162/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando o Projeto de Lei nº. 783/2017; Oficio 
n.º 008/2017. Autoria da EMATER. Convite para participar de evento de capacitação do CMDRS – 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Lidianópolis; PROJETO DE LEI n.º 
783/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

(CONDEC); Cria o Conselho Municipal de Defesa Civil e revoga a Lei 145/97 que criou a Comissão da 
Defesa Civil do Município de Lidianópolis, Estado do Paraná e da outras providencias – foi 
encaminhado a comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Serviços e Obras 
Públicas; PROJETO DE LEI n.º 780/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Adiciona-se parágrafos 
2º, 3º e 4º no Art. 11, Titulo III, Capitulo II e altera a redação do Art. 108, Parágrafo 2º, Titulo IX, 
Capitulo II e adiciona-se no mesmo artigo os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Municipal 577 

de 22 de dezembro de 2010 que trata do plano de carreira do magistério do município de Lidianópolis 
e da outras providencias; PROJETO DE EMENDA ADITIVA Nº 002/2017 -  Autoria de Vários 
Vereadores. EMENTA: Adiciona-se o item “X” no artigo 83, Capitulo IV, da Seção I, na Lei Municipal 

nº.41/1993, que dispõe sobre o Regimento Jurídico dos Servidores do Município de Lidianópolis-Pr e 
da outras providencias; INDICAÇÃO n.º 028/2017 – CML.  Autoria do Vereador Odair José Bovo. 
SUMULA: Que seja feito reparo com colocação de manilhas: Na estrada secundaria da localidade 
Lampião, próximo a propriedade da família do Sr. Ronaldo Dalcol; Na estrada vicinal do Guaimbê, 

Agua do Caboclo, próximo a propriedade da família do Sr. Luiz Sinésio nesta municipalidade; 
INDICAÇÃO n.º 029/2017 – CML.  Autoria do Vereador Odair José Bovo. SUMULA: Que seja 
providenciado Reparo em Ponte, na Agua da Barra Preta, nesta municipalidade; INDICAÇÃO n.º 
030/2017 – CML.  Autoria do Vereador Odair José Bovo. SUMULA: Que seja providenciado reparo na 
calçada, ao entorno da imagem de São Sebastião, na praça da igreja matriz, nesta municipalidade; 
INDICAÇÃO n.º 031/2017 – CML.  Autoria do Vereador Odair José Bovo. SUMULA: Que seja 
providenciado reparo em vala, na rua Goiás, esquina com a rua Cuiabá, nesta municipalidade; 

COMUNICADO Nº CM 33421/2017 – Autoria do Ministério da Educação. Comunicando a liberação de 
recursos para municipalidade. No EXPEDIENTE não ouve uso da palavra. Na ORDEM DO DIA, foi 

apresentada as seguintes matérias para discussão: PROJETO DE LEI n.º 780/2017. Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Adiciona-se parágrafos 2º, 3º e 4º no Art. 11, Titulo III, Capitulo II e altera a 
redação do Art. 108, Parágrafo 2º, Titulo IX, Capitulo II e adiciona-se no mesmo artigo os parágrafos 
3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Municipal 577 de 22 de dezembro de 2010 que trata do plano de carreira  

do magistério do município de Lidianópolis e da outras providencias -  foi colocado em segunda 
discussão e votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE EMENDA ADITIVA Nº 002/2017 -  
Autoria de Vários Vereadores. EMENTA: Adiciona-se o item “X” no artigo 83, Capitulo IV, da Seção I, 
na Lei Municipal nº.41/1993, que dispõe sobre o Regimento Jurídico dos Servidores do Município de 
Lidianópolis-Pr e da outras providencias - foi colocado em segunda discussão e votação e aprovado 
por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ISABEL LOURENÇO 
OLIVEIRA. Boa noite presidente, vereadores que compõem as mesas, ao auditório, obrigada pela 

presença de vocês. Em relação às ruas de Porto Ubá, foi solicitado que eu fizesse uma indicação, mas 
fui fazer uma pesquisa e a rua está irregular, todavia, conversando com o Beramar que explicou que a 
Cohapar estará legalizando a questão das ruas de Porto Ubá e assim que estiverem legalizadas, nós 

estaremos trazendo solicitada  Indicação. Solicitaram-me também sobre o embarque e desembarque 
dos pescadores, mas, assim que for legalizado tomaremos as devidas providências, muito obrigada; 
LUCIANA DE JESUS MAIA. Senhor presidente, boa noite meus amigos que compõem essa mesa, boa 
noite assembleia presente, professora Márcia e Elisangela, o senhor João, nosso amigo do Porto Ubá, 

o senhor José, os secretários que se fazem presente, nosso advogado e nosso secretário Beramar. 
Com relação ao projeto de lei aprovado hoje que é sobre o magistério, o qual colocamos os 10% (dez 
por cento) dos anos iniciais, vejo que após a palestra que tivemos semana passada no centro de 
evento, dentro da programação sobre o abuso sexual contra a criança e o adolescente, o psicólogo 
Rogério abordou de maneira clara a forma como devemos trabalhar nos dias atuais na educação 
infantil, pois é dali que se forma bons cidadãos, temos bons profissionais que se dedicam nessa área, 

a palestra trouxe grandiosos conhecimentos para todos, passei a analisar a infância das minhas 
crianças e reconheci alguns momentos em que fui falha a partir da palestra que não abordou apenas 

Assinado digitalmente por: LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES:72483597000183
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 22/08/2017 às 12:45:13

                               1 / 3



 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr. 
Estado do Paraná   –    CNPJ/MF  nº  72.483.597/0001-83  

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281 

_________________________________________________________ 

 

 

 

sobre a questão do abuso, mas também sobre a relação da família, dessa forma quero parabenizar a 
Secretaria de Assistência Social, a qual também faço parte, sobre o brilhante trabalho que buscou 
professor com pós-graduação que a Lúcia fez que gostou do desempenho dele em sala de aula e o 
convidou para fazer parte desta data na semana do abuso sexual. Quero parabenizar o nosso 
secretário Marcos do urbanismo, do brilhante trabalho que realizou, sobre a limpeza dos bueiros, da 
rua presidente Vargas localizada junto com a mato Grosso, eu admiro o Pedrinho nosso funcionário 

que trabalha com ele, entrou dentro daquele bueiro e o trabalho que ele fez, por isso penso que 
devemos estudar os nossos funcionários, pois o que houve foi uma insalubridade, porque o que ele 
fez, não é qualquer um que faria, então, parabenizo está equipe que está se desempenhando nesse 
trabalho do urbanismos mantendo nossa cidade limpa e acredito que em breve outros bueiros serão 
limpos. Quero parabenizar a Rosana com a Casa Familiar Rural (CFR) que nesse final de semana 
fizeram uma promoção de pamonha e agradecer a comunidade que comprou essa pamonha, pois a 

CFR necessita da ajuda da comunidade para se manter, pois não é tudo que conseguimos do governo. 

Quero parabenizar a Maria José pelo trabalho que foi feito sexta-feira, que foi de emocionar ver as 
crianças cantando para as mães na noite de sexta-feira, a ansiedade das crianças deu uma emoção de 
vê-los fazendo bonito e dos pais terem participado, pois se eles não comparecem as crianças ficariam 
frustradas, o trabalho a Maria José com a Secretaria da Educação, com o CEMEI onde a Eliana 
também faz parte como coordenadora pedagógica do nosso Município. Quero convidar todos os 
vereadores, a assembleia presente, que amanhã teremos as 19:30h no centro de eventos, teremos 
uma palestra com um professor, que falará de como abordar, de como conhecer uma criança, a 

mesma palestra que tivemos na semana passada irá acontecer para os pais, para a comunidade em 
geral, para saber quando uma criança está sendo abusada dentro de casa, de um conhecido, por um 
tio, por um primo, por um pai, por um vô, enfim, muitas vezes não sabemos, as vezes a criança tenta 
gritar isso na sociedade e nós não conseguimos observar isso, então isso será abordado na palestra 
amanhã e gostaria que meus amigos vereadores estivessem lá, porque esses fatos vem crescendo 

dentro do nosso Município, e é preocupante para nós. Quero convidar também, que sexta-feira ainda 

dentro da programação faça bonito, vai haver a terceira noite cultural, em participativa, não é um 
festival porque não é concorrência, vai ter uma participação cultural de talentos, e gostaria que vocês 
fossem para presenciar o quanto talento temos dentro do nosso Município, com as nossas crianças e 
adolescentes. Obrigada pela presença de vocês. ODAIR JOSÉ BOVO, boa noite senhor presidente, os 
demais vereadores, comunidade presente, secretário e vice-prefeito. Aproveitando a oportunidade de 
agradecer mais uma vez o poder executivo que tem dado as respostas das indicações, em relação as 
indicações, nós temos falado que fazemos indicações de uma maneira tentando ajudar a 

administração, essa semana estava comentando que existem algumas pessoas que as vezes não 
entendem o papel do vereador, nós estávamos em um lugar público e uma pessoa veio com uma 
certa ignorância dizendo que a cidade estava um lixo, suja e se referiu a mim pedindo para que eu 
fizesse alguma coisa, então isso chateia, pois, uma das primeiras indicações que fizemos foi sobre a 
questão do lixo, nós sabemos das dificuldades do município e nós considerados oposição, mas 
sabemos que administrar um município é preciso recurso e habilidade, e nós fizemos um projeto, uma 

indicação e esperamos uma resposta do poder executivo para ser analisada e concluída, mas tem 

pessoas que não tem paciência e não é assim que acontece, o nosso dever de vereador é andar nas 
ruas e as pessoas pedem, contudo nós fazemos o que está ao nosso alcance que é a indicação, por 
isso as vezes fazemos uma indicação não por querer se aparecer é porque o povo realmente pede, por 
exemplo a indicação de manilha, essas manilhas eu fui na casa do Ronaldo Dalcol e ele pediu e disse 
que isso acontece desde a administração passada, o Sinésio também, fica do lado do meu sítio, é a 
mesma coisa da ponte do Guiraldo e do Elias que é o Cipó, Gato, então eu faço a indicação, o que 

fazemos simplesmente é ajudar na administração, o povo pede e o que resta para o vereador é 
indicar, e isso eu vou fazer até o final do meu mandato, agradeço mais uma vez o prefeito pelas 
respostas e aqueles pedidos que já está executando. Muito obrigada; ANDERSON CLEITON ALVES. 
Boa noite presidente e aos demais vereadores, nosso jurídico Leslie, secretário Beramar, a todos boa 
noite. Odair sobre as indicações é uma realidade em que nós que somos vereadores, é até normal 
alguns tipos de cobranças que nós ouvimos e algumas pessoas se excedem, até quero citar que irei 
pedir o protocolo para o Beramar do ofício que fiz, porque muitas pessoas que chegam ali onde eu 

trabalho como farmacêutico, já me pediram para tirar aquele vidro dali da frente, e vocês todos já 
sabem, já falei com o Beramar e ele estará procurando, para que eu possa colar no vidro e mostrar 
que foi feito, pois, eu fiz e pedi, para que elas possam avaliar, porque tem algumas pessoas que não 
tem a disponibilidade de vim nos assistir, então vamos passar a mostrar o ofício para provar que 
tentar fazer nós estamos, não estou culpando o executivo, não estou culpando ninguém, entretanto, 
também temos que dar nossas explicações, que estamos aqui representando a população e estamos 
pedindo, então falta um pouco também da colaboração da própria população de estar colaborando 

também, estar vindo, estar falando, quero até pedir para o Beramar realizar novamente um ofício 
para tampar os buracos da rua da APAE, vou pedir um ofício para enviar para o executivo, 
aproveitando que estão mexendo com o bueiro para ver o que dá para ser feito; DORIVAL CAETANE. 
Quero só agradecer o Odair sobre a indicação que é algo muito importante, pois pelo menos o 
vereador prova que ele está falando, pedindo, enfim, atendendo a população, então não é para 

Assinado digitalmente por: LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES:72483597000183
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 22/08/2017 às 12:45:13

                               2 / 3



 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr. 
Estado do Paraná   –    CNPJ/MF  nº  72.483.597/0001-83  

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281 

_________________________________________________________ 

 

 

 

aparecer, o vereador tem que aparecer no seu trabalho, sua atuação, o vereador tem que fazer a 
indicação mesmo que o prefeito não possa executar, parabéns pela a indicação. Quero agradecer aos 
projetos de lei, hoje foi aprovado dois projetos de lei muito importantes, inclusive um é dos 
professores, já está aprovado e agora só falta o prefeito sancionar para poder executar o que ele tem 
que fazer. Também queria Cido, a situação que os vereadores cobram as vezes quando nós viemos 
para presidência de Câmara, é nossa vontade era construir um prédio para o legislativo, mas em 

exceção as situações, nós geralmente devolvemos uma boa quantia em dinheiro para o executivo 
trabalhar, agora quero deixar claro para os vereadores que nós já até fizemos um projeto para 
fazermos algumas melhorias no legislativo, fazer um banheiro, uma sala de reunião, e também temos 
algumas mudanças, estamos sem carro para o legislativo, quero dizer que não estou pressionando o 
prefeito, mas aquilo que nós discutimos se Deus quiser vão atender que é para o bem da Câmara e da 
comunidade, peço a parceria para realizar as mudanças, pois não temos em um momento condições 

para fazermos uma nova sede para Câmara. Agradecemos pela presença de todos. Com a proteção de 

Deus e a presença de todos vocês eu declaro a sessão de hoje encerrada. 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 análise e aprovação, assinada pelo 
Presidente, 1º Secretário e os demais vereadores. 
 
  
 

 
 
 
                      Dorival Caetani                                                   Odair Jose Bovo 
                         Presidente                                                         1ª Secretário 
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