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33.ª SESSÃO 
21.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 33/2017 – Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (26/06/2017), às 
dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em 
sua Trigésima Terceira Sessão e Vigésima Primeira Sessão Ordinária. Com a presença seis vereadores, estando 
ausente o vereador Anderson Cleiton Alves e Antonio Augusto Maciel Filho. Sob a Presidência do Vereador Dorival 
Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Mateus, capitulo 7, Versículo 1-5), realizado 
pelo Vereador Odair Jose Bovo, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes 
matérias: Ata n.º32/2017, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade; Oficio n.º 212/2017. 
Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo e em Regime de Urgência, o Projeto de Lei n.º 793/2017; Oficio 
n.º 213/2017. Autoria do Poder Executivo. CONVITE para Encontro de Fruticultura e Cafeicultura de Lidianópolis, 
dia 30-06-17 a partir das 13:00 horas, no Centro de Eventos; PROJETO DE LEI  Nº 793/2017 . Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de credito adicional especial no orçamento 
do município de Lidianópolis para o exercício de 2017 e da outras providencias– foi encaminhado para as 
comissões de Finanças e Orçamentos, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência Social; PROJETO DE 
LEI n.º 004/2017. Autoria: Vários Vereadores. SÚMULA: proíbe que as empresas de concessão de serviços públicos 
de água, luz, façam o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias 
específicos e dá outras providências – foi encaminhado para as comissões de Finanças e Orçamentos, Justiça e 
Redação Final;  REQUERIMENTO n.º 007/2017 – CML. Autoria da Vereadora: Luciana de Jesus Maia. REQUER, 
ouvido plenário que, seja concedido Moção de Aplausos aos Atletas, da Equipe de Futsal Masculino, Categoria “B” 
da Escola Estadual do Campo Benedito Serra, que participaram representando o Município de Lidianópolis nos 64º 
JEPS -Jogos Escolares do Paraná, realizado em de 09 a 15 de junho de 2017, na cidade de Manoel Ribas-Pr; 

INDICAÇÃO N.º39/2017 – Autoria do vereador Anderson Cleiton Alves. SUMULA: Que seja instalado Pontos de Luz 
no beiral (caixa de vento) ou, instalado 02 (dois) postes com iluminação na grama ao entorno da Capela Mortuária 
de nossa municipalidade; INDICAÇÃO N.º40/2017 – Autoria do vereador Odair José Bovo. SUMULA: Adequação e 
cascalhamento da estrada localizada na Gleba Santa Terezinha, trecho divisa entre Lidianópolis e Jardim Alegre; 
INDICAÇÃO N.º 41/2017. Autoria do Vereador Odair José Bovo.- SUMULA: Adequação e cascalhamento dos 
carreadores localizada na comunidade Santa Terezinha, no Sitio do Senhor Antenor Bovo e Sitio do Sr. Ademir de 
Godoy, nessa municipalidade. No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA, boa noite a todos. 
Semana passada tivemos com pessoal do caratê entregando moção de aplauso, fui cobrada, eles faziam parte do 
serviço de sobrevivência, e muito importante pra eles serem reconhecidos no esporte. Sobre a indicação do 
Anderson, realmente esta certo, e valida. Sobre as demais foram bem colocadas, todas vem de encontra as 
necessidades do povo. ROSANA ROCHA DA SILVA,  gostaria de reforçar o convite para reunião da agricultura, 
terça-feira as 13:00 no centro de eventos, vai acontecer o encontro dos agricultores, para já dar abertura para as 
nossas festividades, do aniversário da nossa cidade, será um evento importante. Referente o que a Luciana disse, 
fez moção de aplauso aos adolescentes, realmente precisam de incentivo, evitara que eles fiquem nas ruas, 
fazendo algo que não levam a beneficio próprio, o esporte e um bom incentivo. Vemos as necessidades, parabenizo 
os vereadores pelas indicações apresentadas, o Anderson, Odair, são para sanar problemas. Quanto aos 
cascalhamento precisamos sentar com legislativo e fazermos projetos de leis pra beneficiar os pequenos 
agricultores, para tiraram suas produções de leites e outras safras, existes impedimentos nas leis, temos o dever 
de sentar e adequar as leis pra beneficiar principalmente os pequenos agricultores, que levam realmente o pão de 
cada dia, precisamos sentar e adequar as leis conforme necessidades de nosso povo, acredito que estamos a 
disposição para atender a todos. Presidente DORIVAL CAETANI, já temos a lei que beneficia agricultores, talvez 
devemos adequá-la nesse novo governo, a câmara tem que fazer alguma melhoria nesse sentido. Na ORDEM DO 
DIA, foram apresentadas as seguintes matérias para discussão e aprovação: REQUERIMENTO n.º 007/2017 – CML. 
Autoria da Vereadora: Luciana de Jesus Maia. REQUER, ouvido plenário que, seja concedido Moção de Aplausos aos 
Atletas, da Equipe de Futsal Masculino, Categoria “B” da Escola Estadual do Campo Benedito Serra, que 
participaram representando o Município de Lidianópolis nos 64º JEPS -Jogos Escolares do Paraná, realizado em de 
09 a 15 de junho de 2017, na cidade de Manoel Ribas-Pr- foi colocado em discussão e votação única e aprovado 
por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIS. Eu quero 
agradecer ao acolhimento na Vila Rural, onde nós fomos comemorar o São João Batista, o Claúdio e o Dema 
também estavam lá, nós fomos muito bem acolhidos na casa, estava muito gostoso eu achei bonito e gratificante, 
toda a comunidade se mobilizou para que aquela confraternização acontecesse, cada um levou seu prato, foi uma 
confraternização no meio familiar, eu venho agradecer a sua família e todos da comunidade que estava presente, a 
Luziana, a Água do Lampião, foi muito lindo de ver o número grande de pessoas que mesmo com frio todos 
estavam participando da santa missa. Também quero agradecer a escola Benedito Serra de Porto Ubá, que estava 
fazendo a quadrilha que estava o Odair e mais vereadores participando, isso é um incentivo para os nossos 
adolescentes e aluno, porque no nosso tempo, nós tínhamos muito laser em nosso município, e como dá para ver 
hoje nós já não temos tanto laser como tínhamos antigamente, se você lembrar-se do passado e da juventude, nós 
já tivemos até cinema aqui, lembro quando cheguei aqui em 1953, então eu vejo assim que eles ficam um pouco 
perdido acabam saindo do nosso município para ir buscar laser em outros municípios, e quando a gente se mobiliza 
para fazer esses eventos e coloca o nome da escola é gostoso, porque é uma diversão gostosa e sadia, como 
sábado promovida pelo diretor, e pelas escolas que houve uma integração geral entre as escolas, a qual vai haver 
esses dias aqui também que vai ser a quadrilha do Pedrão, os responsáveis, as escolas, as entidades, o prefeito, os 
vereadores em si para estar promovendo as coisa, para que os jovens não tenha que sair para outro município 
para se divertir. Sobre hoje o que aconteceu no nosso município, e sábado que também aconteceu no senhor 
Abílio, que também nos acolheu em sua comunidade, tinha umas 560 pessoas ali eu acredito, na casa do Fabinho, 
sábado, eu cheguei ali atrasada, mas mesmo assim fui muito bem acolhida ali, estava muito bom e tem que 

acontecer mesmo, estava gosto lá na casa do Fabinho, e aproveitei para dançar, e isso é importante para o nosso 
município, em uma semana, quantos eventos, isso porque são datas comemorativas. Nesse final de semana irá 
acontecer, o aniversário da nossa cidade, e vamos ter o evento iniciado como a Rosana acabou de dizer, terça-feira 
as 13:00 no centro de eventos, vai acontecer o encontro dos agricultores, para já dar abertura para as nossas 
festividades, do aniversário da nossa cidade, de noite vai ter os outros eventos, e os jovens estão a todo vigor, 
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com toda energia. Eu vim hoje agradecer a conferência da assistência social que aconteceu hoje no centro de 
eventos, foi muito bonito, foi à participação da nossa comunidade, agradecer a participação dos vereadores, que 
estavam lá hoje, pois é através dessas conferências que tentamos segurar leis que já foram adquiridas com muita 
dificuldade, queria agradecer a presença de vocês, sejam persistentes em participar aqui na câmara conosco, 
porque vocês são multiplicadores do que acontece aqui; ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite senhor presidente, nobres 
vereadores, comunidade que se faz presente. Só falar sobre a indicação, o povo houve a gente trabalhador e se 
leva até o prefeito, acham que a gente é o poder, nós temos trabalhado e mostrado, mas tem que ser de com o 
serviço do executivo, nós vereadores já fizemos quarenta e uma indicações, e as nossas indicações não é crítica, 
nós estamos ajudando o executivo a administrar o município, nós temos sete requerimento que nós aprovamos, e 
muitos projetos de lei que aprovamos para o executivo, então se formos ver, nós estamos trabalhando, se 
pegarmos anos anteriores talvez não tenha feito isso, é uma câmara inovada, e nós estamos mostrando serviço. 
Gostaria de falar sobre essa indicação que eu fiz, a pedido da comunidade da Santa Terezinha, que quem conhece 
a estrada que da acesso ao distrito de Barra Preta, tem um trecho da estrada que tanto o Lidianópolis quanto 
Jardim Alegre compartilham da estrada, o lado de baixo é Lidianópolis e o lado de cima é Jardim Alegre, e estão 
com dificuldades com as estradas e os carreadores também. Gostaria também, de falar, que semana passada fui 
convidado para participar em Faxinal sobre um projeto de piscicultura, e eu tenho falado sobre isso, e eu agradeço 
ao secretário pela oportunidade, eu vi que lá estava técnico da EMATER, primeiro escalão que trabalha com a 
piscicultura, empresário que cuida do processo do peixe, pessoas que já trabalham com a piscicultura, e foi um 
esclarecimento muito grande, porque a gente faz um desenho e politicamente é bonito, mas as dificuldades são 
muito grade, por exemplo, para você começar a ganhar dinheiro com o peixe, no sentido integração, o que é a 
integração? A integração é quando a empresa vem manda você fazer o tanque, então elas entram com levinho, 
ração, resumindo você só vai tratar do peixe, da área e do espaço, ou seja, para ter essa integração você precisa 
no mínimo de uma lâmina que ele fala lâmina de água de 10 mil metros de um metro que equivale para nós meio 
alqueire de terra, então vamos supor que da 3 campo de futebol, é coisa grande, é para ver como é difícil ganhar 
dinheiro, a gente faz um sonho de ajudar os agricultores, mas na realidade, o cara chega e fala que precisa de 
uma lâmina de dez mil metros, que até o prefeito de lá caiu o queixo, diz que você vai produzir dez mil quilos de 
peixe, e que você vai vender a quatro reais o quilo, no final você vai ficar com quarenta mil reais, resumindo, você 
vai vender o peixe no livre de R$1,25 a R$1,50, isso vai dar quinze mil reais, você paga o funcionário e não é 
viável, isso é para abrir os olhos para que a gente possa, como a Rosana e o Val estava falando, para que a gente 
possa estar valorizando a agricultura familiar, as vezes você não vai fazer com que aquele agricultor ganhe 
dinheiro imediato e sim que ele pague imposto pela profissão, podemos estar ajudando para a sobrevivência, nós 
órgão público não temos  que fazer com que o cara ganhe dinheiro, mas tentar o primeiro passo, que é a 
sobrevivência, a pessoa ter a sua granjinha de frango, ter o seu local para o peixe, para o sustento e se sobrar 
fazer uma feira, levar para o comércio, seja interno, ou no pesque e pague, fazer com que o agricultor tenha o 
setor, e foi isso que a gente aprendeu lá, porque muita gente foi para ganhar dinheiro, o salão de evento deles 
talvez é um pouco menos que o nosso, e não coube gente, teve gente que ficou para fora, tudo na expectativa de 
ganhar dinheiro, na hora que acabou o evento eu vi todo mundo de cabeça baixa, então isso que nós estamos 
passando não é só na piscicultura, é em todos os setores, o setor granjeiro, o setor na agricultura, então o que 
temos que fazer é se reunir, agregar valores, e isso é o papel nosso de vereador, eu agradeço também aos 
convites, para que estejamos junto participando, vocês que fizeram a conferência, foi uma coisa diferente para 
nós, uma profissional que veio, uma mulher que dá palestra para o mundo, e veio em Lidianópolis, ela falou de 

extrema pobreza, e nós vivemos em um lugar que tudo se planta, estamos em uma região considerada região 
tropical, em que temos produtos do inverno e do verão, então a gente fica feliz por morar nesse lugar, por estar 
aqui e eu falo para meus companheiros, que eu estou na política, entrei na política com um objetivo, que é de 
ajudar o setor da produção, ajudar as famílias carentes, as vezes ficamos chateados, porque o povo espera muita 
coisa do político, espera que resolva os problemas de imediato, mas não é assim, nós temos nossas debilitações 
politicamente falando, e as coisas não acontecem do dia para noite, tem que acreditar no povo, no político, temos 
que acreditar juntos. Eu deixo essa mensagem, porque é um momento que tinha que falar, e agradeço a todos 
mais uma vez pela presença, obrigado; ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos novamente, senhor 
presidente e nobres vereadores, assembleia, na semana anterior, nós já tivemos o seminário de monitoramento da 
educação, e nós temos a Secretaria da Educação junto com Jardim Alegre, que promoveu o seminário e 
monitoramento, esse seminário ele é importante para a participação de todos dentro da educação, tanto o ensino 
fundamental, como também o ensino médio e os representantes da educação superior, e esse monitoramento, ele 
deve acontecer constantemente e cada um de nós temos que estar observando os índices de acompanhamento dos 
nossos jovens e adolescentes, e esse programas são muito importantes, oportunizando aos educadores, aos pais 
que participam ativamente do processo, e também levar a zero o índice de analfabetismo no nosso município, 
como a Márcia Lopes falou, que hoje nós estamos com grande problema com a política pública, e elas estão 
mudando, não estão voltadas realmente para o povo, elas estão sendo mudadas com aquela visão de elitismo, ou 
seja, a concentração de tudo nas mãos de quem realmente tem o poder, e por isso nós temos que abrir os nossos 
olhos, e ela foi muito eficiente em sua fala, ela também falou muito da necessidade do povo participar e do 
cooperativismo que ela relacionou com esse projeto do fomenta, o povo tem que ver os direitos que conquistou, de 
repente sendo jogados por terra, quando você observa, quantas vezes já falei aqui, as políticas nós pensamos 
localmente, defendemos ela localmente, cada cidadão nosso, mas quando você pega esfera Estadual, quando estão 
querendo fazer com que as nossas universidades estejam sucateadas, tirando os direitos do povo ter uma 
educação de qualidade, porque é um setor em que as pessoas terão que passar a  pagar por suas faculdades, 
quando é aprovado a nossa lei da educação, quando você fala em ensino médio, quantos anos as matérias são o 
rol das disciplinas curriculares, sendo que hoje ela não tem importância, e para um governo elitista, só pensa em 
grana, não vale o pequeno pensando, porque ele vai atrás dos seus direitos, por isso eles sucateiam as 
universidades públicas, então nós temos que ficar atentos a todos esses dissabores que estão acontecendo, como 
legisladores, para saberem que nós temos que reivindicar para fazer com que nossos direitos sejam mantidos, 
então nós também temos que parabenizar a conferência da assistência social que ocorreu e outro detalhe, os 
concelhos que acontece das conferências, tem o poder deliberativo, ou seja, a decisão daquelas que lá se 
encontram, podem levar suas ideias para que sejam ouvidas no Estado, na União, por que são formado os 
concelhos? Por que lá na Constituição de 1988 foi colocado conselho? Simplesmente para que se fiscalize, para 
ouvir opinião, para que o povo participe por isso a importância do povo participar de conferências e concelhos, pois 
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é lá que ele tem o direito de voz no processo deliberativo, para que seja ouvido e seus direitos sejam assegurados, 
podendo vir a se tornar lei. Quero parabenizar as festas que ocorreram em nosso município, no final de semana 
também já começa o seminário para o agricultor e no mesmo dia tem a festa, foi procurado oportunizar as próprias 
pessoas do município, as entidades para estar aqui, as barraquinhas, e a gente agradece a participação, a Casa 
Familiar Rural, por sempre estarem no sistema de cooperação, nós agradecemos, teremos também na sexta-feira, 
as entidades, no sábado será a APAE e no domingo a Associação do Santo Antônio que vai ser responsável e nós 
convidamos todos para que estejam presentes, vai ser uma coisa simples, mas que seja uma festa bacana, voltada 
para nós que estaremos lá, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito obrigada pela atenção de todos. IZABEL 
LOURENÇO OLIVEIRA, boa noite a todos aqui presente, parabenizo a todas as indicações apresentadas, são todas 
validas, parabéns a Luciana pelo pedido de moção de aplausos aos meninos, ficarão muito contentes, e um grande 
incentivo ao esporte, motivo pelo qual aprovei o referido pedido, parabéns ao executivo e equipe de secretários 
pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no munícipio, do mais era so isso. 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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