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15.ª SESSÃO 

08.ª Sessão Ordinária 
       Ata n.º 15/2017 – Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete 
(27/03/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Decima Quinta Sessão e Oitava Sessão Ordinária. Com a 
presença sete vereadores, estando ausente o vereador Ademir Aparecido Candido. Sob a Presidência 

do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico ( João, 
 capitulo 4,  Versículo 43 - 53), realizado pela Vereadora Isabel Lourenço Oliveira, procedida da Oração 

do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Ata nº. 14/2017 -  Discussão e 
Aprovação; PROJETO DE LEI Nº 768/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a alienar (vender) bens da municipalidade e da outras providencias; PROJETO DE LEI Nº 

769/2017- 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 2017 e da 
outras providencias; PROJETO DE LEI Nº 774/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Concede 
reposição salarial aos servidores estatutários e celetistas, ativos, inativos, comissionados e 
conselheiros tutelares do município de Lidianópolis, Estado do Paraná e da outras providencias; 

PROJETO DE LEI Nº 775/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Concede o repasse do piso 
nacional aos professores e educadores do município de Lidianópolis, Estado do Paraná e da outras 
providencias; PROJETO DE LEI Nº 002/2017- Autoria Mesa Executiva. SUMULA:  Autoriza a reposição 

salarial dos servidores do Legislativo Municipal e da outras providências. No EXPEDIENTE, não houve 
uso da palavra. Na  ORDEM DO DIA, onde foram apresentadas as seguintes matérias para discussão 
e aprovação: PROJETO DE LEI Nº 768/2017- Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a alienar (vender) bens da municipalidade e da outras providencias. LUCIANA DE 
JESUS MAIA, cumprimentou a todos, esse projeto de lei é de grande valia, e pra vender os carros 
sucateados, carros que estão so pegando mosquito da dengue, não sei se todos eles estão inteiros ali, 

concordo na venda desses veículos, são bens que vão ficar para o município, dinheiro que vai ficar no 

caixa publico, nos pudemos estar discutindo com o prefeito para vermos onde será usado so pra 
inteirar vocês do que sendo votado hoje, nem todos estavam aqui na sessão passada, concordo com 
essa venda. Na sequencia o projeto n.768/2017, foi colocado em segunda discussão e votação e 
aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 769/2017- 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 2017 e da outras providencias - foi colocado em segunda 

discussão e votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 774/2017- Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Concede reposição salarial aos servidores estatutários e celetistas, ativos, 
inativos, comissionados e conselheiros tutelares do município de Lidianópolis, Estado do Paraná e da 
outras providencias. ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO, cumprimentou a todos explanando sobre o 
projeto, disse:  trata sobre o correção de salario aos funcionários públicos, perca salarial da inflação 
do ano passado, já votamos uma semana passada, em fevereiro entramos com requerimento ao 

prefeito para repassar a perca salarial, o município ficou dois anos sem dar o repasse, mas agora de 

uns tempos pra ca com pedidos da câmara e apoio do prefeito esta sendo repassado,  e um repasse 
somente para os funcionários, não tem nada haver com salario de vereadores que já foi aprovado no 
ano passado, também aprovaremos o de n.002 que trata sobre a correção dos servidores do 
legislativo, advogado e secretaria.  Na sequencia do projeto de n.774/2017, foi colocado em segunda 
discussão e votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 775/2017- Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Concede o repasse do piso nacional aos professores e educadores do município 
de Lidianópolis, Estado do Paraná e da outras providencia. ROSANA ROCHA DA SILVA, esse projeto, 

ele também juntamente conforme o Antônio Maciel falou, n.774,7745 e 002, trata sobre as reposições 
salariais dos funcionários, o 774 foi os estatutários, celetistas, ativos, inativos, comissionados e do 
conselho tutelar, o 775 e o repasse nacional aos educadores e professores do município de 
Lidianópolis,  foi indicação da câmara do município que estava atenta, sobre essas reposições 
necessárias que se fazem ate março, foi indicado, o Executivo analisou, e dentro da folha de 
pagamento, eles conseguiram fazer com que acontecesse para não onerar ou dar certa margem, ele 

cumpriu o direito do funcionário publico, consegui dar a reposição esse ano. Na sequencia o projeto de 
lei n.775,  foi colocado em segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE 
LEI Nº 002/2017- Autoria Mesa Executiva. SUMULA:  Autoriza a reposição salarial dos servidores do 
Legislativo Municipal e da outras providências. LUCIANA DE JESUS MAIA, quero complementar as 
palavras que o Antônio Maciel disse, deixar claro que o projeto n.002, da mesa, o aumento esta 
somente nos funcionários da câmara, e um reajuste somente para funcionários e não vereadores. Na 
sequencia o projeto de lei n.002/2017,  foi colocado em segunda discussão e votação e aprovado por 

unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ANTONIO AUGUSTO MACIEL 
FILHO, gostaria de agradecer a presença do pessoal que esta ai na sessão, fico contente por estarem 
vindo sempre; LUCIANA DE JESUS MAIA, quero parabenizar a diretora do colégio Hercília de Porto 
Uba, parabeniza-los pelo trabalho feito na semana passada com as crianças, quinto ano, achei bonito, 
e um trabalho de cidadania, trazer os alunos nas repartições publicas, conhecer os departamentos 
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públicos, quem são os responsáveis, houve um mudança de governo, nossas crianças vão levar ate 
seus pais, e interessante, eu fiz esse trabalho com as crianças no serviço de convivência, vi produção 
nisso,  achei produtivo, já fiquei sabendo pela professora cássia, que isso todos os colégios possam 
fazer, é um trabalho bonito, nossas crianças tem que estar inteiradas também, achei bonito que eles 
trouxeram ate indicações para o prefeito, e bonito colocar as crianças desde cedo estar trabalhando 
isso, e o futuro de Lidianópolis. Quero colocar aqui hoje, sobre boatos de  surto, epidemia de 

meningite, há muitos pais que estão com medo, procurando a gente, peço a calma da comunidade, 
venho para tranquilizar a comunidade, na medida do possível, nossa secretaria de saúde esta fazendo 
a parte dela, esta na hora de começar a ser feito trabalho na radio, mobilizar famílias e comunidade, 
parabenizo os funcionários dos serviços gerais que se uniram e fizeram higienização nos órgãos 
públicos da municipalidade sábado, usaram álcool 70 de esterilização, da parte publica estamos 
fazendo para acamar um pouco a população, so hoje veio dez pessoas me procurar, para saber ate 

onde nos sabíamos, sexta feira passada tínhamos sete casos confirmados, não vejo isso como 

epidemia, não vejo necessidade de alarmar as comunidades que esta tendo epidemia, cada um tem 
que fazer sua parte, a enfermeira padrão de nosso município esteve nas escolas, fez reunião com os 
pais para trazer informações concretas para as famílias, porque nas ruas começa muito disse-que-me-
disse, deixando  as famílias com medo, devemos acalmar, estamos tentando contornar a situação, 
iniciando a terceira semana e se de repente aparecer mais casos haverá trabalho coma 23 regional de 
saúde; ODAIR JOSE BOVO, boa noite a todos. os projetos foi discutidos na sessão passada, projeto 
que vem do executivo, de suma importância, como a Rosana disse, um puxa o outro. O projeto n.768, 

como a Luciana comentou, temos ai esses carros, veículos, caminhão, pa, que serão leiloados, e um 
capital de bens que temos, que vem de prefeito a prefeito, esta nas comissões, onde analisamos, a 
qual faço parte juntamente com a Rosana e Luciana, saiu assunto aqui de estarmos falando com 
prefeito de agregar esse capita em capital de bens, demos a ideia de estarmos fazendo uma conta 
para depois estarmos comprando terreno para construção de casas populares, parque industrial, ou 

mesmo comprar outros bens, talvez uma maquina para município, conversei com o Andersom que 

concorda com esse pensamento, estamos trabalhando de comum acordo com o prefeito, as vezes nas 
ruas a pessoas falam que nos somos oposição, a maioria na câmara e queremos atrapalhar a 
administração, muito pelo contrario, cada cidadão e vereador que esta aqui quer o melhor para o 
município e para nossos filhos, todos aqui tem filhos, queremos o bem para a comunidade, esse 
pensamento não é criticando ou fazendo oposição, é nos vereadores, la no futuro termos uma marca 
dessa economia e capital que existe; ROSANA DA SILVA ROCHA, boa noite a todos. realmente há uma 
polemica quanto aos vírus, sabemos que a prevenção e a mesma que temos quanto a gripe da 

influenza, portanto temos que tomar os cuidados devidos, principalmente com relação a ventilação 
das casas, manter higienização das mãos, nas escolas e locais públicos de talheres e tudo que tiver, 
os mesmos vírus e coisas que vão estar no ar, temos ai mais de mil tipos de vírus, quanto a viroses 
não temos vacinação especificas, temos problemas, seria preocupante se alguns desses casos fosse 
bacteriana ou meningocócica,  ai sim teríamos preocupação maior com isolamentos de casos, ao 
contrario de agora com viroses, temos que tomar os devidos cuidados com lugares públicos, ter maior 

ventilação, o próprio organismo tem que estar apto a combater essas infecções que aparecem, esse e 

o caso, deixar bem claro que precisa de ventilação em locais públicos. Quanto aos projetos que 
aprovamos ai, enquanto nos como vereadores representando o povo, e funcionários públicos, nos 
estaremos ano-a-ano tentando fazer as reposições salariais junto aos servidores públicos que e uma 
meta a ser cumprida, logico que depende do poder dentro dos salários necessários para manter o teto 
para não extrapolar, não foi so dois anos como o Antônio falou, fui muito mais que isso, tivemos um 
tempo que passou de seis anos sem reposições salariais, onde os funcionários ficaram com salario 

muito baixo, então estaremos sempre lembrando ano a ano dessas reposições salariais, isso faz parte 
de uma das obrigações nossas, fazer indicações para que o executivo não esqueça das necessidades, 
temos ai alguns projetos para analisar essa semana, projeto da agricultura,  n.773, que trata sobre o 
incentivo a fruticultura e cafeicultura, temos que sentar essa semana e analisar, será um subsídio 
para os agricultores, auxiliar na aquisição de mudas e o que for necessário ai para acompanhamento 
do pequeno proprietário, dentro da diversificação de cultura em Lidianópolis, e o que foi levantado 
dentro da bandeira eleitoral de campanha e esta sendo colocado agora o incentivo aos agricultores, 

também temos o projeto n.771 que trata do consorcio publico, portando a comissão de , justiça e 
redação, serviços e obras publicas, teremos que sentar essa semana para analisar esses projetos. 
Presidente DORIVAL CAETANI, quero agradecer a todos os companheiros,  hoje o pais so se fala em 
carne, previdências, nossos deputados estão querendo arrebentar com o povo, vai cair para o governo 
de estado a situação do militar, professor e servidor publico, e agora vamos ver como os deputados 
vão fazer com nos, o Beto e acostumado a fazer dever de casa e quem paga a conta e o consumidor, 
agora vamos ver o que vão fazer com nos, tem vários deputados preocupados, devemos cobrar, tem o 

Ademir Beer, Requião, Anibelli, Nereu Moura que vai a favor do funcionalismo, temos vario deputados, 
esqueceram um pouquinho da aposentadoria devido problemas das carnes, devemos fazer nossa 
parte; ROSANA ROCHA DA SILVA, tia trinta e um de março agora terá paralização nacional, para 
principalmente por causa da previdência e privatizações que vai afetar o pais inteiro; DORIVAL 
CAETANI, gostaria de colocar uma situação aqui sobre nossa policia ai, hoje fui chamado ali para uma 
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conversa, ate fiquei surpreso no momento, soube que nosso sargento esta sendo transferido para 
Lunardelli, o Lopes, ate estava ali o outro sargento que ira assumir o posto, Oliveira, fiquei ate 
constrangido, vou passar aos senhores vereadores, ate hoje trabalhamos de encontro coma policia, 
sempre fazendo trabalho com as comunidades, sempre lutarmos para buscar uma viatura, ate pedi 
para o Adauto, Cido, para que eles tentassem segurar o sargento ai, mas ia ocorreu conflito da 
politica, porque a policia geralmente com esta mais amigo de um deque de outro ele acaba se 

culpando, acabaram se envolvendo com algumas abordagens ai, acabou sobrando, então hoje esta 
sendo tirado o Lopes dai, eu so estou colocando todos os vereadores a par, hoje não tenho autonomia 
para segurar o Lopes ai, ele pediu para dizer para câmara que sempre fez trabalho de ação social em 
conjunto com a comunidade, eu espero, ate que Oliveira conversou comigo ali hoje, ele quer 
conversar com todos os vereadores, quer fazer trabalho em conjunto, quer deixar claro que já que 
perdemos o Lopes, vamos receber o Oliveira com prazer, se eles querem fazer conjuntura, vamos 

fazer um trabalho junto, mas fiquei muito aborrecido do Lopes sair dai, faz vinte e poucos anos que o 

Lopes esta aqui, se ele tem algum problema fora do exercício eu não conheço, porque quando foi para 
transferir o Jose Carlos que atirou dentro de uma lanchonete, falei, vou assinar a favor de você sair 
daqui porque você fez uma coisa que so não matou um cidadão porque Deus foi muito bom, mas você 
fez uma coisa erradíssima, e ele aceitou numa boa, agora para nos e toda comunidade o Lopes tem 
feito um trabalho muito bom, esperamos que o Oliveira também faça, nos vamos sentar se ele quiser, 
vamos conversar, vamos fazer um trabalho em conjunto para comunidade, para toda comunidade, a 
segurança de nosso município, temos que exigir Isabel, no Porto Ubá, nossas comunidades precisa de 

segurança, no Brasil a segurança e complicada, mas aqui, temos que ter uma policia que marque 
presença, como esta tendo agora, dois ou três soldados periodicamente estão ai, é so para poder 
colocar a par, que eles esta sendo transferido e eu fiquei sabendo disso hoje, chamaram eu ali, 
conversaram e eu estou botando todos a par, vamos perder um grande amigo, ao menos para mim foi 
um grande companheiro sem tirar proveito. Agradeço a todos os vereadores que aprovaram os 

projetos, todos de grande valia, esta vindo mais uns seis ou sete, já esta sendo analisado pelos 

vereadores, gostaria de dizer aquilo que Odair falou, nos nunca pensamos ate agora em fazer 
oposição ao povo, não vou dizer ao prefeito, porque ele não tem oposição, se fomos fazer oposição 
sera direto ao povo, então quando conversamos entre os cinco que fizemos uma mesa, mas considero 
os nove e tenho orgulho de falar, mas sempre falamos em trabalhar em prol os projetos e ações boas 
do prefeito, não temos nada contra secretario, esta ai o Thiago trabalhando, a Lucia, Casagrande, 
estou dando uma mão para o Tiago na saúde, eu pedi ao prefeito, quero ir para saúde, ali vou 
levantar carro quebrado, vou levar doentes no hospital, vou marcar consultas, o que precisar para eu 

dar uma mão para o Thiago, ele esta vendo, em três semanas já levantamos 4 carros caídos, todo 
mundo ajudou, o Adauto deu autonomia, arrumamos o carro do Porto, ainda estamos mexendo, para 
não deixar o povo sem carro na hora que precisa, não vamos atrapalhar o município em nada, muita 
gente fala, adversário, que não pode entrar na câmara, na prefeitura, não existe isso, não existe uma 
placa escrito, aqui você não pode entrar, nesse carro você não pode andar, pegar carona, pode!, a 
não ser que seja algazarra, ai não vou aceitar, mas dentro da câmara, do posto de saúde, ou em 

outro departamento, nos somos funcionários do povo, aqui manda  o povo, desde que não venha de 

loucura, a casa e do povo e não vamos proibir, então tem muita conversinha, tem muita picuinha, so 
que temos honra no coração, honramos o mandato e vamos trabalhar junco com o povo, a não ser 
que tenha repressão. Mas esta bom, estou contente, estou so falando, não impondo nada, agradeço a 
todos os presentes,  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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