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    21.ª SESSÃO 

12.ª Sessão Ordinária 
 

       Ata n.º 21/2017 – Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 
(24/04/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Vigésima Primeira Sessão e Décima  Segunda  Sessão 
Ordinária. Com a presença de oito vereadores, estando ausente a vereadora Isabel Lourenço 
Oliveira. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a 

Leitura do texto bíblico (João, capitulo 3,  Versículo 1-8), realizado pelo Vereador Antônio A. M. 

Filho, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: 
Atas nº 19 e 20/2017, foram colocadas em discussão e votação e aprovadas por unanimidade; 

Oficio n.º 140/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo o projeto de lei 
nº.781/2017; Oficio n.º 144/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo o projeto de 
lei nº.780/2017; 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 encaminhado para a 

comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência 
Social; PROJETO DE LEI n.º 781/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Cria novos cargos 
no quadro de emprego público municipal e incluem no anexo I e II da Lei nº 406/2007 e da 
outras providencias – foi encaminhado para a comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e 
Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social; 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; 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; REQUERIMENTO Nº004/2017 – Autoria de vários 
vereadores: SUMULA:  Que seja feito um estudo para fornecimento de Cesta Básica aos 
funcionários públicos do município de Lidianópolis; INDICAÇÃO Nº 25/2017- Autoria vereador 
Anderson Cleiton Alves. SUMULA: Que seja instalado torneira de agua na quadra poliesportiva 

dessa municipalidade; INDICAÇÃO Nº 26/2017- Autoria vários vereadores: SUMULA: Que seja 
feito com urgência reparo e cascalhamento na estrada principal de acesso a localidade Água da 
Cerraia, nesta municipalidade.  No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: ANTÔNIO AUGUSTO 
MACIEL FILHO. Senhor presidente, vereadores e aos demais aqui presentes, funcionários, 
professores, prefeito, vice-prefeito boa noite. Eu estou usando a palavra, o projeto de lei 777, o 
003 que vamos votar, agora o requerimento eu não me lembro bem mas acho que na gestão 
passada, não me lembro se foi o prefeito Marcos ou o Magrelo, mas, tenho lembranças que foi 

feito esse requerimento das cestas do funcionário, nós não sabemos como estão as finanças, mas 
seria bom para os funcionários e também tem outros que ganham razoável, outros mais pouco,  
se pudesse fazer um estudo de terem essa cesta seria bom para o orçamento daquele que 
precisa, seria muito bom se o prefeito pudesse analisar com carinho, talvez isso depende da 
situação que está o Município, se tem verba para isso ou não tem, pois também é preciso ver as 
prioridades do Município, como a saúde que a cada dia que se passa, mais se gasta na saúde, 
pode-se analisar que o Lidianópolis é um bom Município ao perceber que muitos que se mudam 

daqui ao passar o tempo tem vontade de voltar, e por que quer voltar? Porque o Lidianópolis toda 
vida foi bom nessa parte da saúde, todos os prefeitos que passaram por aqui investiram na 
saúde, que algumas vezes já chegou até as vinte e sete por cento investir a mais na saúde é 
nessa parte só temos que agradecer. Sobre o requerimento, se puder passar isso seria bom, mas 
isso depende da administração, o executivo que nos dará a respostas. Muito obrigado; ROSANA 
ROCHA DA SILVA. O projeto de lei 780/2017, que então adicionando-se ao parágrafo 2º, 3º e 4º 

do artigo 11 e artigo 12e capítulo II, os adicionadas é devido ao magistério, inclusive a muitos 

anos estadual, os professores de sala de recurso, classe especial e também alfabetizadores eles 
sempre tiveram uma bonificação, e aqui eles estão pedindo 10%, pois o que ocorreu com o plano 
de carreira do magistério, que quando ele foi sancionado em dois mil e dez passou-se 
despercebido essas adições, que são próprias do magistério, então isso é para legalizar algo que 
é do próprio do magistério até para ter maior tempo para se dedicar como educadores das 
crianças de primeiro e segundo ano e, agora hoje dentro do plano e do ensino fundamental é 

necessário esse incentivo, assim também como o nº781/2017, também percebeu-se que há 
necessidade que em alguns cargos há necessidade de incluir dentro dos cargos públicos porque 
no PSS não foi incluído o professor e está faltando, pois não foi feito o aditivo, então também 
precisa os professores que se faça dentro da legalidade os cargos públicos para sanar os 
problemas, inclusive, já esta aproveitando para fazer outros cargos que são necessário para o 
Município. Quanto aos produtores rurais que já foi comentado, precisa ser da utilidade pública e 
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precisamos que mais associações tenham utilidade pública para poder vir verba em cima das 
associações que tanto o Governo do Estado quanto Federal pede para a distribuição das rendas 
em cada local. Parabenizo aos vereadores que estão atentos na população; ANDERSON CLEITON 
ALVES. Senhor presidente eu fiz essa indicação ao executivo sobre a nossa quadra de esportes 
para que possa ter uma torneira ou alguma coisa para poder tomar uma água, para fazer um 
encaminhamento e fazer um bebedouro para que sanar esse problema dos que frequentam lá. 

Sobre o requerimento, que nós fizemos o pedido da cesta básica, realmente foi feito na gestão 
passada, em que todos concordaram e até no início já dizendo que nós do legislativo não 
podemos acionar ou onerar despesas para o executivo, mas é um pedido do setor público, para 
que se possa fazer acontecer, e a resposta da gestão passada foi que não poderíamos estar 
trazendo despesas para o executivo, em que foi bloqueado e até mesmo o Adalto já conversou no 
particular e irá analisar a realidade do Município, para ver se dá para colocar esse pedido da cesta 

no plano anual do Município. Obrigado; LUCIANA DE JESUS MAIA, boa noite companheiros, 

assembleia aqui presente, aos professores, aos demais companheiros e toda assembleia que se 
faz aqui presente. Sobre o projeto de lei 780 e 781, sabemos que no projeto de lei 781 é preciso 
regularizar essa situação em lei para ficar correto, haja visto, que sempre teve esse quadro e 
temos que fazer essa regularizar para sanar essa situação, que possamos acelerar fazendo uma 
extraordinária no decorrer da semana, até já foi encaminhado esse projeto de lei para o Leslie e 
ele já está a par da situação e que possamos estudar com carinho, porque não podemos deixar 
um estudante fora da sala de aula. Muito obrigada; Presidente DORIVAL CAETANI, eu queria 

parabenizar as indicações que até comentamos com o prefeito, sobre as estradas que se encontra 
em situação péssima e que precisa ser arrumada, é preciso dar uma atenção especial, pois é uma 
estrada que faz tempo que não é corrigido e em ralação aos professores será analisado o projeto 
para ser corrigido o plano de carreira do professor é uma situação que precisa e todos estarão 
atento. Sobre as cestas básicas tem o requerimento da gestão passada em que todos assinaram 

a favor da cesta e na gestão passada não deu certo, por isso pedimos para analisar com para 

poder ajudar o funcionário público. Quero agradecer todos aos projetos e indicações por estarem 
trabalhando junto. Todos nós vereadores estamos trabalhando em prol da população para ajudar 
na administração e principalmente a população. Obrigado a todos. Na ORDEM DO DIA, foram 
apresentadas as seguintes matérias para discussão e aprovação: 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  colocado em Primeira Discussão e Votação e 
aprovado por unanimidade; 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  colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado por 
unanimidade; REQUERIMENTO Nº004/2017 – Autoria de vários vereadores: SUMULA:  Que seja 
feito um estudo para fornecimento de Cesta Básica aos funcionários públicos do município de 
Lidianópolis. ODAIR JOSÉ BOVO, boa noite a todos, todos vereadores tem comentado e falado e 

só quero fazer uma manifestação sobre o requerimento, o qual temos recebido mensagens que 

força o vereador, nós temos trabalhado honestamente, pensando em comum a comunidade, 
então é lógico em um projeto tem que ser bem estudado e analisado, acredito que as pessoas 
que estão pedindo, são pessoas que ganham a baixo de dois salários e hoje um pai de família 
com dois salários sofre para manter a família, e quando pesquisei em relação e vários Municípios 
adotaram a ação, por esse motivo peço para nossos colegas se manifestarem a favor, e o prefeito 
como diz que se diz e quer ser diferente, tem que começar pelas pequenas coisas. Obrigado – na 

sequencia o REQUERIMENTO Nº004/2017 , foi  colocado em Discussão e Votação Única e 
aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: LUCIANA 
DE JESUS MAIA MOREIRA. Quero parabenizar o nosso secretário Marcão e a Mara Brentam que é 
a secretária de vigilância sanitária do nosso Município e fizeram um brilhante trabalho que era 
trazer o conhecimento à assembleia e a comunidade, que possam divulgar isso nas escolas e nas 
ruas, eles procuraram sanar as situações dos pneus que se encontravam nos pátios de máquinas, 
bem como os pneus que se encontram nas borracharias, pois, o pneu no tempo apenas é 

hospedeiro para o mosquito da dengue e isso sempre foi uma preocupação para nós e através do 
trabalho deles, buscaram uma parceria com a empresa de Curitiba e que o único gasto desses 
pneus é tirar esses daqui e levar para Jardim Alegre, por isso quero parabenizar a Mara nossa 
vigilante sanitária e o Marcão que é o responsável pelo urbanismo. Parabenizar também a 
iniciativa do magistério do nosso Município, acredita que vocês tem que buscar mesmo como 
buscou no projeto de lei 780, pois, sabemos que é muito difícil alfabetizar uma criança nos dias 
atuais, e também aqueles que necessitam de atendimento especial, então é importante estar 

buscando os direitos sobre algo que já havia sendo feito, obrigado pela presença de todos; ODAIR 
JOSÉ BOVO, eu havia me inscrito para agradecer o Marcos e a Mara sobre a questão dos pneus e 
aproveito para agradecer também com relação a indicação do Anderson, pois realmente todo dia 
as crianças que vão brincar lá na quadra de esportes, sempre vão pedir água pra a minha mãe, 
quero agradecer também ao prefeito e vice que está aqui, aos vereadores e já quero passar a 
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vocês a resposta que o prefeito deu com relação a rampa, pois, está com dificuldades de 
encontrar um lugar que seja acessível, uma rampa para grande embarque que irá favorecer a 
todos e pediu ajuda para achar um lugar e aos professores podem contar com o nosso apoio e 
quero parabenizar ao trabalho em equipe que está trabalhando em prol do Município e é muito 
importante a participação da comunidade. Muito obrigado; ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite 
a todos os presentes, que bom poder contar com tantas pessoas, é uma satisfação quando a casa 

está cheia verificando o que o Legislativo faz. Fomos quarta-feira representar o Município em 
Prudentópolis, ao qual tínhamos um encontro de turismo do qual eu sempre participo de 
encontros relacionados ao turismo, e este foi sobre o corredor do Rio Ivaí, então o presidente já 
cobre do turismo, eles pediu que fossem pessoas representantes do Município de Lidianópolis e já 
é a quinta reunião, foi escolhido Lidianópolis para sediar o encontro do ano que vem e lá eles 
falaram que existe muitos projetos ligados a área do turismo, para que tenhamos as verbas 

ligadas ao turismo dentro do Vale do Ivaí. Parabenizar a todos os setores que trabalharam nas 

casas rurais para deixar toda documentação legalizada, parabéns a todos os secretários que 
estão fazendo um ótimo trabalho, a secretaria da Educação representada pela professora Daniele 
e aos professores aqui presentes, para que realmente corram atrás e reivindique seus direitos. 
Obrigado a todos; ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite senhor presidente, demais vereadores, 
prefeito Adauto, vice Cido, ao Beramar e aos demais presentes. Quero agradecer a presença do 
executivo sempre junto com a gente e que em todas ou quase todas temos a presença deles e 
aos secretários que também estão presentes e hoje agradeço a todos que estão participando para 

acompanhar os trabalhos e as responsabilidades dos vereadores, pois, estamos lutando pela 
nossa população e estamos trabalhando todos juntos, quero parabenizar os secretários de 
Urbanismo e o secretário da saúde que estão tentando sanar os problemas, como a de ter 
conseguido um destino correto para o pneus, outra coisa que eu gostaria era de ver com a minha 
comissão de educação, saúde e assistência social de estar durante essa semana, para quarta-

feira no horário de almoço depois das onze e meia para resolver sobre os dois projetos de lei 780 

e 781, para avaliar e aos outros vereadores também estão convidados para estar participando, 
não só a gente da comissão. Quero reforçar que teve o pedido do requerimento da cesta, ou seja, 
cabe ao executivo analisar em cima da legalidade. Muito obrigado e boa noite a todos; ANTÔNIO 
AUGUSTO MACIEL FILHO. Eu gostaria que o Adauto e o Cido analisasse com carinho este 
requerimento, em Ivaiporã é a única cidade que tem o transporte gratuito e mesma coisa aqui se 
acontecer de ter a possibilidade de ter esta cesta, jamais esta cesta sairá, então fica o aviso e 
agradecer aos professores e dizer que estamos aqui para ajudar. Boa noite. Presidente DORIVAL 

CAETANI, gostaria de parabenizar aos professores, que estão conduzindo a sala de aula e vemos 
o bom trabalho em sala de aula ao qual tem conduzido à educação de uma boa forma, o 
Município está em bom andamento em todos os sentidos, então realmente temos que parabenizar 
a todos, pois queremos que todos os setores tenham bom andamento. 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 analise e aprovação, 

assinada pelo Presidente, 1º Secretário e os demais vereadores. 
 
 
 
 
                      Dorival Caetani                                                   Odair Jose Bovo 

                          Presidente                                                         1ª Secretário 
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