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    19.ª SESSÃO 

11.ª Sessão Ordinária 
 

       Ata n.º 19/2017 – Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 
(17/04/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Decima Nona Sessão e Decima Primeira 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 (Mateus, cap. 28, Versículo 8-15), realizado pelo 
Vereador Claudio Hipólito, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as 
seguintes matérias: Ata nº. 18/2017 – foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade; 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; 
PROJETO DE LEI n.º 778/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Altera a carga horaria do cargo 
de Psicólogo e da outras providencias; INDICAÇÃO Nº 23/2017- Autoria do vereador Antônio A. Maciel 

Filho. SUMULA: Que seja feito o Letreiro de denominação na Casa Familiar Rural e Capela Mortuária, 
neste município de Lidianopolis-Pr; INDICAÇÃO Nº 24/2017- Autoria de vários vereadores. SUMULA: 

Que seja feito recape asfáltico em ruas de paralelepípedos na municipalidade. No EXPEDIENTE, fez 
uso da palavra: ANDERSON CLEITON ALVES, que cumprimentou a todos. Em cima do projeto que o 
senhor mencionou, em que conversamos semana passada que ficou para dar visto, para darmos uma 
olhada e ter uma resposta com o nosso jurídico, por isso que nós temos o Dr. Leslie, para que 
possamos analisar colocando o pé no chão sanando algumas dúvidas para não cometer o mesmo erro, 
como ocorreu no ano passado, então foi por isso que pedi vistas da matéria e todos os vereadores 
concordaram e estamos aqui com as conclusões do jurídico no qual o Dr. Leslie deu as explicações, 

porque a carga em existência de trinta horas em cima do edital, onde disse que não tem erro nenhum 
porque o nosso Município, foi feito em cima do edital, ou seja, não ultrapassando os valores aonde se 
enquadra o cargo, então não pode onerar e nem abaixar, estão os valores corretos e o edital lançado, 
então não tem erro e está aí o parecer jurídico dizendo que estamos favoráveis a nova carga horária, 
para que o cargo de psicólogo deste município seja realizado e passado de quarenta para trinta horas, 

está tudo correto como os vereadores, analisaram e para mim está satisfeito;  ANTÔNIO AUGUSTO 
MACIEL FILHO. Senhor presidente e demais vereadores aqui presente, em relação aos projetos ao 

qual iremos realizar a segunda votação, já foi conversado na semana passada o qual foi discutido, 
então sobre este projeto não iremos mais adentrar, pois, já demos o parecer e já foi feito a primeira 
votação e dessas quarenta horas para trinta, dependendo da explicação que Dr. Leslie falou, Sobre a 
Indicação que eu fiz, essa indicação já havia feito no passado, no qual a Casa Familiar Rural foi 
construída e tinha o nome que veio no documento e também a frente, já havia passado por ali e o 
pessoal sabia, não é porque estou falando a respeito disso, quando foi feito, entrei com um 

requerimento dando o nome do meu pai, por ter sido morador quase o primeiro de Lidianópolis de uns 
cinquenta e sete para cá, então, na época pedimos que o nome que se desse a família o nome do meu 
pai, nunca tínhamos dado o nome em ruas e localidade nenhuma aqui e pelos anos que estamos de 
vereador aqui, a família da gente uma hora cobra, por quanta da quantidade de anos fazendo parte da 
administração, fico contente e agora que a Rosana trabalha lá, ela pediu uma reforma e eu pedi para 

o prefeito que fizesse novamente o nome e não aconteceu ainda e estou esforçando para fazer, estou 
apenas lembrando, até porque é melhor fazer com um documento e, também na capela mortuária que 

quando saiu, também entrei com um requerimento dando o nome de uma pessoa do Porto que 
trabalhou no cemitério, o pai do Tiquinho e ele falou quando estava fazendo a construção da capela 
mortuária pediu para dar o nome do pai dele, então, estamos pedindo novamente pela indicação. 
Sobre o paralelepípedo é uma ideia muito boa, temos poucas ruas de paralelepípedo e no mandato do 
prefeito Magrelo ele fez o recape no paralelepípedo e ficou muito bom, porque a base é muito boa e o 
paralelepípedo a quantos anos já está aí, e vai ser um asfalto da hora, fizemos a indicação para fazer, 
já que não fica tão caro e fica bom. Muito obrigado. Na ORDEM DO DIA, foram apresentadas as 

seguintes matérias para discussão e aprovação: 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 
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Municipal nº 730 de 21 de julho de 2015 e da outras providencias - foi colocado em Segunda 
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 Segunda 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 Segunda 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 contratar 

serviços de assistência técnica especializada em fruticultura e da outras providencias - foi colocado em 

Segunda 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- 
foi colocado em primeira Discussão e Votação e aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite senhor presidente, aos demais 
vereadores, nosso advogado, ao vice-prefeito e a comunidade. Gostaria de comentar em relação da 
minha indicação, junto com o vereador Ferrugem, aproveitando o projeto de lei 771 que nós votamos 
hoje em segunda votação para a melhoria de nossa cidade, aproveitando nós fizemos essa indicação 

como temos falado em toda sessão, todos os vereadores estão no poder de ver o que está faltando 
para o Município e estar ajudando o prefeito a governar e administrar e, essa rua Goiás e Cuiabá, eu 
sou morador da Goiás, o Ferrugem e o vice-prefeito Cido, então temos vários pedidos dos vizinhos 
para melhorar esta rua, ali tem acesso a Igreja Católica e muitas senhoras estão passando por ali e as 
vezes passa com dificuldade, as vezes eu vejo o Toninho, passando ali com o problema que ele tem 

ele gasta horas ali para chegar até o comércio, eu vejo o cadeirante Rosivaldo nas dificuldades que 

tem, então, quando falamos isso não é para se engrandecer perante a população ou fazendo indicação 
por bonito, e sim porque é uma necessidade. Agradeço a todos os vereadores mais uma vez por 
estarem apoiando e estamos aí sempre para trabalhar junto com vocês, muito obrigado; ROSANA 
ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos os presentes, então aqui nós só queremos agradecer por receber 
através do executivo e da secretaria do esporte do estado e ao deputado que aumentou o número que 
veio de material esportivo, que recebemos pela Casa Familiar Rural e também o Colégio Dom Pedro I, 
que recebemos os materiais esportivos que tem ajudado muito no esporte, porque até então, as 

verbas que vem tem sido bem restritiva com relação ao fundo rotativo e aos repasses de verbas, 
dentro da educação, então agradecemos a esta contribuição. Também, as respostas que estão sendo 
viabilizadas para o legislativo, tanto as indicações colocadas; ADEMIR APARECIDO CANDIDO. Senhor 
presidente, senhor vereadores, assessor jurídico, os demais aqui presente, boa noite a todos. Só 
queria parabenizar pela indicação do Mineiro e a indicação minha e do Odair Bovo, pedindo o recape 
para essas ruas Goiás e Cuiabá, é um fato verídico, um cadeirante passando por ali é complicado, 

além de ser muito difícil de limpar, então seria muito bom se atendessem a esse pedido, para 

melhorar as ruas para facilitar o acesso; ADERSON CLEITON ALVES. Boa noite presidente, aos demais 
vereadores, ao vice-prefeito Cido Buzato, ao secretário, a todos que estão aqui presente, ao Beramar, 
meu boa noite. Como disse nas alegações, como nós aprovamos, mais uma vez repito que pedimos 
essa vista para que seja tudo esclarecido e fique resolvido. Também quero dizer que fiz uma 
indicação, que não deu tempo de tramitar ainda, mas já adiantando, eu havia conversado com o 
prefeito, com o secretário, eu esclareci que a população, onde eu estou nós da farmácia temos uma 

dificuldade para estarem atendendo as pessoas, principalmente as pessoas de mais idade que tem 
pouca audição, que é aquele vidro que ficou muito fechado e está difícil a comunicação, então eu pedi 
para que se pudesse remover aquele vidro se existir uma legalidade, acredito que há, ali é saúde 
interna, ou seja, acredito que não precisa daquele vidro, pois atrapalha o desenvolvimento que tem 
com os pacientes, além de ter que estar abrindo outra porta para poder atender por ali, o que não 
pode, pois interfere na temperatura que pode danificar os medicamentes que ali se encontram, então 
fiz esse ofício, que não deu tempo de tramitar, mas segunda feira vai tramitar e eu já estou de 

imediato explicando para vocês nossos amigos vereadores, pedindo também a ajuda de vocês para 
que possa conversar e falar com o prefeito ou com o secretário para retirar o vidro para um melhor 
atendimento. Obrigado; IZABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Senhor presidente, boa noite boa noite 
vereadores aqui presente, advogado, visitantes, obrigado Roberto pela presença de vocês, Beramar 
secretário, vice-prefeito, o José Antônio. Hoje eu tenho que agradecer o vice-prefeito, o prefeito, pela 
agilidade de já passarem o documento das casas populares que já serão medidas, então 
parabenizando todos, e ficamos todos contentes com isso. Quero colocar também a respeito da 

palavra do Anderson, a respeito da farmácia que já teve muitas pessoas reclamando disso e realmente 
é necessário modificar esta situação, o secretário também, o Tiago tem certeza que ele irá tomar 
estas providências junto com o executivo, e também quero agradecer a presença do Tiago no Porto 
Ubá que vem passando a forma do trabalho, mostrando a liberdade de estar na casa das pessoas, 
acompanhando as pessoas, para que o nosso trabalho seja um trabalho diferenciado, então, eu tenho 
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que agradecer ao secretário da saúde, os companheiros de trabalho da saúde e agradecer aos 
vereadores que estão trabalhando junto com todo o respeito para que o trabalho seja realizado. Muito 
obrigada; LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA. Boa noite a todos, boa noite meus amigos e amigas 
que compõem essa mesa, boa noite assembleia aqui presente, nosso secretário, o Leslie, Pelezão, o 
Toni, o Roberto, o João, o Aparecido Buzato nosso vice-prefeito, José Antônio, Cidico, enfim, é muito 
gostoso quando a gente vê que aumenta uma pessoa a mais na sessão, pois, o povo tem que ter 

curiosidade de saber o que está acontecendo na Câmara. A respeito de todos os projetos de hoje, que 
já tiveram a segunda votação, sobre os cargos abertos da secretaria da agricultura, eu queria deixar 
avisado que ele vai ficar aberto, não quer dizer que já vamos contratar as pessoas nesse momento, se 
necessário for já está aberto e pode ser chamado. Sobre o recapeamento, haja vista que achei muito 
interessante a indicação do Ferrugem e do Odair, porque tem muitas pessoas, muitas senhoras que 
realmente vão para a igreja no decorrer da noite e reclamavam pela dificuldade de andar ali, por 

tropeçar, e uma pessoa que anda com bengala tem uma maior dificuldade, onde muitos buscam a sair 

durante o dia, por conta do medo de tropeçar, então, parabenizo vocês dois pela indicação e eu 
acredito que já tenha esse projeto de recapeamento, nós estaremos procurando estudar para sanar 
esta situação. Sobre o projeto que vem sanar a situação dos fruticultores, haja vista, que há uma 
carência na forma de pagamento deste financiamento, então estamos tentando melhorar a vida de 
nossos agricultores dentro do nosso Município. Sobre a alteração da psicóloga, que votamos aqui hoje, 
é de grande valia nós estarmos se informando, como o Anderson pediu segunda passada, que pediu 
para o Leslie levantar para nós, para sabermos ao certo para não fazer nada errado. Quero aproveitar 

a presença do Cido para fazer uma indicação verbal, hoje andei por algumas ruas e estou reparando 
que tem muitas lâmpadas queimadas nas ruas, principalmente nessa rua JK que está com três postes 
com a luz queimadas, e como sabemos que em fevereiro foi trocada todas as lâmpadas tanto no 
distrito, quanto, em nossa sede, e tenho certeza que tanto o Adauto quanto o Cido junto com os 
secretários, já estão levantando isso e que a gente possa estar acelerando, porque realmente está 

muito escuro, da mesma forma que dificulta o paralelepípedo, também dificulta a falta de iluminação. 

Muito obrigada; Presidente DORIVAL CAETANI. Fica convocado a todos para uma extraordinária para 
quarta-feira, as 17:30 horas, para que possamos fazer a segunda votação do projeto de lei 778/2017 
por ser um projeto de urgência. Quero informar a Câmara de vereadores, que fornecemos em nome 
de todos os vereadores a nossa secretária Jéssica que faz parte do legislativo, para fazer o cadastro 
das casas rurais, pois é uma menina muito inteligente. O Rogério, a chefe da EMATER a Eliane, 
pediram para nós na reunião passada de qual forma poderíamos ajudar, então, dissemos que Câmara 
estava à disposição para ajudar, inclusive a Izabel estava lá comigo, os outros vereadores foram 

convidados, mas não pôde comparecer então a Jéssica está fazendo um trabalho com a Câmara de 
vereadores para fazer os cadastros e ajudar a EMATER e a Secretaria de Agricultura, estamos 
deixando claro porque é uma funcionária e as vezes algumas pessoas perguntam o por que da Jéssica 
estar fazendo esse trabalho e ela está fazendo porque é um trabalho bacana e tudo que fizermos de 
bom para o agricultor, para nossas pessoas do Município e que a Câmara possa estar ajudando, desde 
que não saia do ambiente de trabalho, pois será desvio de função, todavia, a Câmara estará sempre a 

disposição para estar ajudando no que for preciso. Quero agradecer as indicações, que é muito 

importante, Mineiro, pois eu também já fui cobrado pelas denominações da Capela Mortuária, se o 
prefeito puder escrever nestas casas, igual o Mineiro disse na indicação, eu também concordo que já 
que aprovamos no passado vamos fazer. Os projetos de lei também foram bacanas, por todos os 
vereadores estarem dando uma atenção especial para os projetos que são bons para os agricultores, 
consórcio, todos os que foram aprovados hoje são cinco projetos de lei muito importantes, por isso 
quero parabenizar por estarem trabalhando e aprovando e tornando a sessão produtiva. 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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