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23.ª SESSÃO 

13.ª Sessão Ordinária 
 
       Ata n.º 23/2017 – Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (02/05/2017), 
às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado 
do Paraná, em sua Vigésima Terceira Sessão e Décima  Terceira  Sessão Ordinária. Com a presença 
sete vereadores, estando ausente os vereadores Antonio Augusto Maciel Filho e Isabel Lourenço 
Oliveira, Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do 

texto bíblico (Mateus, capitulo 10,  Versículo 12-25), realizado pelo Vereador Odair José Bovo, 

procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Oficio n.º 
146/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta a indicação nº. 21/2017; Oficio n.º 147/2017. 

Autoria do Poder Executivo. Resposta a indicação nº. 22/2017; Oficio n.º 148/2017. Autoria do Poder 
Executivo. Resposta ao Oficio nº. 15/2017; Oficio n.º 149/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta 
a indicações nº. 23 e 24/2017; Oficio n.º 150/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta ao Oficio 
nº. 21/2017; 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; 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 encaminhado a comissão de justiça e redação final; REQUERIMENTO n.º 005/2017 – CML.  Autoria 
de Vários Vereadores. SUMULA: Solicitam da Secretária de Assistência Social, Explanações quanto a 
sua secretaria; REQUERIMENTO – Autoria do Conselho Tutelar: SUMULA:  requerendo reajuste salarial 
para os representantes do conselho. No EXPEDIENTE, não houve uso da palavra. Na ORDEM DO DIA, 
foram apresentadas as seguintes matérias para discussão e aprovação:  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 colocado em 
segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO n.º 005/2017 – CML.  
Autoria de Vários Vereadores. SUMULA: Solicitam da Secretária de Assistência Social, Explanações 
quanto a sua secretaria  – foi colocado em discussão e votação Única e aprovado por unanimidade. 
Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite a 
todos, amigos, companheiros, a todos que vieram hoje aqui, professor Jorge e sua equipe, os 

professores da Maria José, a diretora do Ercília e que também é responsável sobre a ONG dos animais 
e cachorros da nossa cidade, o secretário José Antônio, a Lucia Maia, o nosso vice-prefeito, enfim, e a 
todos que já o habito de estarem aqui conosco todas as segundas, por mais que hoje é uma terça 
feira, pelo feriado de ontem, viemos hoje com a sessão Ordinária, quero agradecer ao nosso vice-
prefeito e que leve até o prefeito, pelas repostas que vocês estão encaminhando a nossa Câmara e 
todos os requerimentos e indicações encaminhadas até o executivo, acho interessante que nunca 
deixa engavetado, sempre tem uma resposta e isso para nós é muito importante, porque quando um 

munícipe vem indagar a gente sobra uma indicação que foi tramitada na Câmara, nós temos uma 
resposta do executivo para poder passar, quero parabenizar a Rosana que já citou isso na sessão 
passada, sobre o trabalho que foi feito com a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Assistência 
Social e a EMATER, que foi as casas que eles levantaram, fizeram uma união, que eu até vi semana 
passada a Lúcia e o Casagrande fazendo o trabalho junto para fazer o levantamento, em 2013 o 
Governo Federal disponibilizou para o Estado do Paraná, recursos para habitação rural, liberou para o 
nosso Município 6 unidades e algumas não foram liberadas e por falta de liberação de recurso, esse 

projeto ficou parado na Caixa Econômica é isso que aconteceu agora, as visitas que foram feitas nas 
zonas rurais e em algumas residências, foi por conta disso que aconteceu e esse ano foi retomado 
novamente essas unidades, sendo que só 14 famílias foram comtempladas com essas casas, onde foi 
feito toda uma avaliação, foi realizado visitas, porque muitas pessoas vieram perguntar porque saiu 
para certas pessoas e ninguém procura a gente, então fica assim sabendo que desde 2013 isso já vem 
em nosso Município e ficou detido na Caixa Econômica e nesse ano veio a retomar de novo, mas, foi 

disponibilizado pelo o que eu fiquei sabendo, a abertura de novos grupos e quem sabe irá encaixar 

mais famílias da nossa zona rural, mais pessoas estarão sendo beneficiadas com isso, mas eu quero 
deixar aqui o parabéns a essas duas secretarias que se desempenhou com todos os seus funcionários, 
pois houve um desempenho que não teve horário para parar, a Ângela hoje está aqui e ela está 
precisando de ajuda para a Ong a qual ela é a responsável, tem um grupo junto com você, o que eu 
sei é que parece que já tem uma dívida e eu queria pedir a parceria dos vereadores aqui presentes, 
depois a Ângela estará falando conosco sobre isso, porque é importante, tendo em vista que um 

cachorro só que seja castrado, já é um cão a menos dentro do Município, porque a quantidade de 
cachorros que a gente vem encontrando por aí é muito grande, cachorro com sarna, doença, enfim, 
deve-se pensar também na parte da saúde e higiene dentro do nosso Município, vigilância sanitária, 
por isso é importante esse trabalho da Ong, ao qual a Ângela é a responsável. Parabenizar também o 
professor Jorge que não mede esforço com seus alunos, sempre vem em busca de poder apresentar 
eles em novos testes, então quero parabenizar o seu trabalho em nosso Município, e agradecer a 
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presença de todos; ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite senhor presidente, aos nobres vereadores, 
comunidade em geral, vice-prefeito, mais uma vez a gente agradece também pelas respostas das 
indicações, ofícios e requerimentos. Gostaria de comentar sobre o projeto de lei 781/2017, na sessão 
passada tivemos professores, a mãe de um aluno está aqui presente, e nós fizemos um esforço rápido 
para sanar o problema de vocês e dentro desse projeto, até então foi meio despercebido pelas 
comissões, a qual eu faço parte venho mais algumas propostas nesse projeto, e como a gente tem 

palavra, nós fizemos a extraordinária e votamos sim e hoje demos outra votação para sanar esse 
problema de vocês, mas, em relação a isso, nós demos crédito ao prefeito para ele contratar 26 
cargos para o Município, então hoje estamos aprovando 26 cargos para o Município, sabemos que 
para o Município, o ideal era um concurso, mas, tem que se preparar para esse concurso, então, 
demos a aprovação da Câmara e cabe ao prefeito fazer de uma maneira correta. Obrigado; ROSANA 
ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos presentes, agradecemos a presença de vocês. Em relação ao 

requerimento que houve autoria de vários vereadores, solicitando a secretaria de assistência social 

explanações quanto a sua secretaria, cabe aos vereadores realmente esse direito de legislar e chamar, 
mas eu quero deixar aqui meu parecer quanto a isso, a assistência social, parabenizo pelo trabalho 
que tem sido desenvolvido de forma bem detalhada e participativa, está sempre pronta ao trabalho, 
como a Luciana colocou, a todo momento estão sempre a disposição, acredito muito no trabalho que 
vem sendo desenvolvido e acredito na honestidade dessa secretaria, deixo claro que é importante 
estar fiscalizando, mas, deixo meu parecer dizendo que acredito no trabalho desta secretaria. 
ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite senhor presidente, aos demais vereadores, nosso jurídico 

Leslie, nosso secretário Beramar, e a todos você que se encontram aqui presente, ao vice boa noite. 
Primeiramente, também gostaria de parabenizar você Lucia pelo seu trabalho dentro da secretaria 
para o nosso Município, pois você faz um trabalho claro junto com a gente, como a Luciana e a 
Rosana comentou, mas, também temos nossa casa de lei que assim como vieram falar comigo, para 
fazer esse pedido de requerimento para a assistência social, foi pedido no passado, mas, por motivo 

ao qual no passado ocorreu e nós precisávamos levantar algumas coisas onde vieram algumas 

denuncias, e nós tivemos que ver a realidade se era correto ou não, mas, hoje vejo assim que é 
correto pedir isso, e também penso assim, do porque individualizar e pedir só para a assistência 
social, tendo em vista as outras secretarias. Outra coisa é a população que vem reclamando de 
algumas coisas, sobre as bocas de lobo, novamente, isso vence de ano em ano, eu sei que não é um 
serviço fácil, é algo complicado, até mesmo parabenizo o secretário Marcos pelo serviço que vem 
prestando ao nosso município no urbanismo, que vem trabalhando bem junto com a população, só 
que são poucas as pessoas que estão ali trabalhando com ele, então nós Cido, temos que ver junto 

com o Executivo, se poderíamos terceirizar essa situação, porque precisamos resolver isso, ali em 
frente a farmácia Simone, o Zé do mercado, Silvana cabelereira, a Maria junto com o Paulo, a boca de 
lobo dali está de barro até em cima, e não tem mais condições, então são coisas que nosso município, 
tem que procurar resolver de forma mais urgente possível, eu sei que não é culpa da administração, o 
problema foi a manilha que quando colocaram era muito pequena e para resolver o problema 
necessitaria quebrar todo o asfalto, por essa questão é importante fazer a terceirização. Quero 

também, pedir a compreensão da educação e assistência social que é da minha comissão e saúde, 

para nós nos reunirmos quinta-feira aas 17:30 para analisar este projeto 780/2017 que são dos 
professores, que é aquele projeto que está aqui parado, para segunda feira já poder desempenhar 
este projeto e assim peço a cada presidente de sua comissão que possa estar junto também para 
analisar. Presidente DORIVAL CAETANI, com a proteção de Deus e a presença de sete vereadores e  
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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