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    60.ª SESSÃO 
37ª Sessão Ordinária 

 
 
           Ata n.º 60/2017 – Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete 
(06/11/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 

Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Sexagésima Sessão e Trigésima Sétima Sessão Ordinária. Com 
a presença de oito vereadores, estando ausente o vereador Dorival Caetani. Sob a Presidência do 
Vereador Antônio Augusto M. Filho, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Lucas 
12,  Versículo 13-17) realizado pelo vereador Odair Jose Bovo. No EXPEDIENTE foram apresentadas as 
seguintes matérias: Ata n.59/2017, foi colocada em discussão e votação, e aprovada por unanimidade; 
PROJETO DE LEI n.º 818/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Ratifica o Protocolo de Intenções 

firmado entre os municípios de Godoy Moreira, São João do Ivai, Lunardelli, Lidianópolis, Cruzmaltina e 

Jardim Alegre, para constituição de consorcio público destinado a promover o desenvolvimento rural 
sustentável dos municípios que integram ou compõe a região central do Vale do Ivai, do Estado do 
Paraná e da outras providências; INDICAÇÃO N.º63/2017 – Autoria do vereador Dorival Caetani. 
SUMULA: Que seja feito adequação de obras públicas com captação de agua das chuvas (cisternas), 
nesta municipalidade; INDICAÇÃO N.º64/2017 – Autoria da vereadora Isabel Lourenço Oliveira. 
SUMULA: Que seja providenciado levantamento para posterior reparo das bocas de lobo no distrito de 
Porto Ubá, neste município de Lidianopolis-Pr; COMUNICADO – Autoria da Caixa Econômica Federal. 

Liberação de recursos, Repasse n.º 843950/17 do Ministério do Esporte. R$ 292,500,00  (Modernização 
de Infraestrutura); COMUNICADO – Autoria do Ministério da Educação. Liberação de recursos para o 
fundo municipal de educação, R$ 17.324,13; OFICIO N.º 170/2017 – Autoria do Poder Legislativo de 
Ivaiporã-Pr. Solicitando apoio a retirada de menção a ideologia de gênero e educação sexual da base 
nacional comum curricular BNCC.  No EXPEDIENTE, não ouve uso da palavra. Na ORDEM DO DIA, foi 
apresentada as seguintes matérias para discussão: PROJETO DE LEI n.º818/2017. Autoria do Poder 

Executivo. SUMULA: Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os municípios de Godoy Moreira, 
São João do Ivaí, Lunardelli, Lidianópolis, Cruzmaltina e Jardim Alegre, para constituição de consorcio 
publico destinado a promover o desenvolvimento rural sustentável dos municípios que integram ou 
compõe a região central do Vale do Ivai, do Estado do Paraná e da outras providências.  LUCIANA DE 
JESUS MAIA. Esse projeto de lei que esta na segunda votação que nós estamos tendo hoje na nossa 
seção, é o projeto 818 que vai ser um consórcio que vai acontecer com os municípios, como o Odair já 
leu para nós, é com o município de Godoy Moreira, São João do Ivaí, Lunardelli, Lidianópolis, 

Cruzmaltina, Jardim Alegre, que vai promover um desenvolvimento rural, vamos dizer que um 
agronegócio no nosso município, vai desenvolver algo parecido assim onde vai dar sustentabilidade, um 
desenvolvimento rural dentro do nosso município, então é um consórcio onde nós vamos estar junto e 
aonde colocado aqui também a região central do Vale do Ivaí, em vai estar todo mundo junto nesse 
consórcio procurando um desenvolvimento rural, melhor para o nosso município, a parte rural do nosso 
município, como pequenas e microempresas assim na zona rural; ROSANA ROCHA DA SILVA. Temos 
principalmente, o consórcio, aquisição junto aos governos, tanto federal como estadual. Quando você 

forma consórcio, principalmente na aquisição de maquinário que pode estar servindo a esses 
consorciados. Então, assim como na saúde ocorre com medicamento, etc., assim também a agricultura 
monta se esse consórcio e torna-se fácil para você, junto com outros municípios na aquisição de alguns 
maquinários que seja voltada à agricultura e também é lógico que aí dentro desse consórcio é cada 
município é responsável, como foi colocado no contrato, quem que vai utilizar esse maquinário, etc. e o 
consórcio em si, ele não vai arcar com essa situação, mas já o fato de você adquirir esse maquinário, as 

vezes um maquinário pesado, já torna-se uma melhoria dentro dessa região. Na sequencia o Projeto de 
Lei n.º 818/2017, - foi colocado em Segunda Discussão e Votação e aprovado por unanimidade. Na 
EXPLICAÇÃO PESSOAL, fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Quero parabenizar aos 
nossos companheiros pelas indicações colocada no dia de hoje, sabemos da escassez dos nossos 
funcionários, mas devido tanta chuva, temos que estar providenciando isso, mas com barro e agora 
tem que esperar um pouquinho passar esse período para poder fazer esse trabalho. Eu queria convocar 
a nossa comissão de Finanças, para amanhã, que tem dois projetos para ser estudado, a gente tem que 

sentar para fazer a parte do orçamento do município. Falar um pouco também da caminhada 
internacional que vai ser agora dia 19 de novembro, o Casagrande está a par do que vai acontecer, e já 

deixou a comunidade a par que vai ter a caminhada agora dia 19, que vocês possam estar convidando 
as pessoas, para as pessoas que gostam de fazer a caminhada ecológica, vai ser um dia bem gostoso, 
vai haver café da manhã, vai ter almoço, até eu e a Isabel estávamos conversando aqui agorinha 
mesmo sobre isso e que vocês ajude-nos a divulgar, porque é tão importante a gente explorar as 
partes, nós temos tantas partes bonitas dentro do nosso município de natureza e que tem que ser 

explorada e os nossos munícipes tem que estar junto sabe, ajudando a divulgar, levando isso a cidades 
vizinhas, esse trabalho que vai acontecer aqui no nosso município que é importante, que nós todos 
juntos possamos estar nesse dia nessa caminhada, um de nós vamos estar em trabalho, outros vai 
estar na caminhada, importante que vocês ajude-nos a divulgar isso nas cidades vizinhas, às vezes 
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você tem os parentes que gostam de fazer essas caminhadas ecológicas, já ocorreu esses dias atrás em 
Jardim Alegre, eu não pude estar presente, mas acho que vocês foram Casão e a Rosana, então é 
gostoso e importante, então fica o convite para toda assembleia que está aqui, e levem seus parentes, 
que levem as pessoas que moram em outro município e nos ajude a ser multiplicadores dessa 
divulgação. Era só isso. ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite senhor presidente, vereadores, pessoal que se 
faz presente, secretários. Só gostaria de estar comentando um pouquinho, como nós temos um espaço 

livre hoje, como foi falado do consórcio, a câmara de vereadores têm apoiado profundamente o prefeito 
que tem um sonho e desejo investir na agricultura, já falou isso em vários discursos e a Folha de 
Londrina, eu acho que quem teve oportunidade de estar vendo, a Folha de Londrina fez uma matéria de 
Carlotas, capital da goiaba do Paraná, e eu achei muito interessante, não sei se o Casagrande viu, eu 
lembro de cabeça algumas coisa, iria trazer a matéria para a gente dar uma olhada, se diz assim que lá 
foi um japonês que trouxe na década de 60 ou 70, não me lembro, começou a mostrar a fruta, a 

estudar e hoje Carlota tem 700 hectares, da quase 350 alqueires de goiaba no município, ela gera uma 

economia de 32 milhões de reais dentro do município, é uma coisa grande, só que eles têm os 
problemas também, problemas de preço a maior parte, e pegando o gancho, nosso município, lógico 
pretende e quer fazer alguma coisa em relação a fruta, a mesmo o café, e lá se fala que para a gente 
conseguir passar essas barreiras, associações se preparando para as cooperativas, então secretário nós 
fazemos parte do Conselho, aquilo que nós debatemos diretamente, então nós temos o dever de estar 
se preparando para o futuro e não adianta investir no município se a gente não se preparar junto, a 
associação, eu sei que Lidianópolis é complicado, a região é complicada, os prefeitos estão se aliando, 

pensando nisso já, mas a gente já tem que dar ponto na cabeça dos agricultores que sozinho não 
consegue, podemos produzir tonelada de maracujá, mas quando chega na safra, na grande safra não 
tem onde colocar isso e eles lá já conseguiram selo, estão exportando para países de fora, então as 
vezes a gente pensa grande, mas é sonho e a gente tem que se preparar pensando grande mesmo, na 
safra é r$ 1,00, na ante safra é safra é R$ 3,50, aqui nós passamos por isso ano passado, não tinha 
para quem vender a goiaba ou deu uma safra igual acontece com o tomate, que o pessoal planta 

pensando que vai ter um lucro, chega aí joga de caminhões na beira das estradas, o Cláudio sabe disso, 
então a gente tem que se preocupar a passar conscientizar os pequenos produtores, se associações, 
fazer cooperativa pensando nisso, tentando ganhar selo. Eu queria falar com o secretário se tem como 
a gente estar fazendo uma visita, eu acho que vocês já foram lá estar fazendo uma visita e pegar o 
gancho dessa cooperativa, para a gente estar amparando esses produtores. Está é a minha palavra. 
ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite senhores vereadores, a todos os presentes. Eu estive hoje no 
encontro da FETAEP para juventude Rural e já voltada, realmente para esse tipo de cooperativismo, 

associação e voltado ao Jovem Rural e é muito importante, porque nós vemos a não sucessão Rural, 
então deixa assim os jovens não vão ficando na lavoura, vão deixando de repente essas propriedades 
são vendidas aos grandes proprietários, eles vão para cidades e acabam retornando e quando retornam 
já não tem a pequena propriedade, não tem a propriedade e ele já se vê assim um pouco desamparado, 
e nós sabemos hoje as situações também desse o êxodo rural que aconteceu e esse retorno para as 
suas bases, as suas famílias e esse amparo com os jovens rurais. Então sempre estar também 
atendendo a um público que nem sempre às vezes está disposto, mas provocar alternativas de renda e 

a diversidade cultural é importante principalmente em município como nosso, de um município pequeno 
em que a maior parte de sua renda é de cultura e principalmente da Agricultura Familiar, então a 
valorização disso é real de que se faça realmente associações e principalmente quando faz os 
consórcios que ele contempla. Alguns municípios, talvez eles se tornem mais fortes, nós pensamos nas 
associações locais, em barracões locais e se faça, que chegue já pensando no futuro, na agregação de 
renda, mas que tem o mercado também, porque não adianta a gente incentivar uma diversidade de 

culturas maracujá, goiaba, ou abacate, etc., mas nós também já temos que ter visão do futuro de 
aonde, o qual vai ser o mercado que a gente vai levar isso para que também o agricultor não se torne 
desamparado na hora que ele mais precisa, e isso é real a gente tem que fazer as coisas hoje pensando 
também no amanhã onde você vai colocar no mercado. Nós temos a caminhada da natureza, já está 
sendo vendido o café, o almoço, inclusive senhores vereadores nós já estamos com os tique, já pode 
procurar, r$ 20,00 o almoço e aqueles que não tem intenção de participar da caminhada, mas daí a 
participação no início da caminhada ali na Vila Rural 2, onde as senhoras de lá vão estar oferecendo 

café, o café vai ser r$ 10,00 e lá então o almoço no Porto, e ficou decidido que vai ser no Recanto do 
Sol, naquela Chácara, é uma chácara bonita então vai ser adequada para receber o pessoal da 

caminhada, tirar fotos, inclusive vai ter passeio de barco e também a comunidade. Então fazer 
realmente essa divulgação e convidando a todos para estarem lá também no almoço e vai ficar por 
conta dos pescadores, então as senhoras e os pescadores vão estar promovendo o almoço. Era só isso, 
obrigada pela atenção; ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Boa noite presidente, vereadores, vereadoras e 
os demais, agradecer a presença de cada um que participam mais toda segunda-feira. A respeito da 

indicação sobre os bueiros do distrito do Porto Ubá, devido a muita chuva, desce muita terra e agora, 
infelizmente está inundando as casas, nós tivemos duas casa que alagou devido aos bueiros estarem 
entupido, então a intensidade de água é muito e o que fica aqui embaixo vem a terra, água de fossa, 
chove muito, enche e desce, então a gente está correndo risco, foi aonde eu pedi com urgência para 
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que tomem essa providência para que se faça uma prevenção o quanto antes possível. Reforçando 
quanto a caminhada internacional daqui do distrito do Porto Ubá, a gente convida a todos para 
participar, colaborar com a gente na caminhada, no almoço. Vai ter almoço, o cardápio vai ser o arroz, 
feijão, pirão de peixe, peixe ensopado e outros vários tipos de carne, então pedimos a presença, que 
convidem suas famílias, seus filhos e amigos para que vá até lá participar com a gente. Muito obrigada. 
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Como não tem mais nenhum vereador inscrito, eu queria também 

usar a palavra. Sei que não é a área do Casagrande, mais está aí também o secretário José Antônio, 
aonde hoje eu estive vendo, já a vários dias, mas hoje eu prestei atenção agora a tarde fazendo 
caminhada, não sei se tem jeito, nem todas as vezes morrem, mas tem alguma que às vezes fica 
condenada a morrer, é sobre as Palmeiras que nós temos na beira do asfalto, o ataque da praga é 
muito forte, difícil de combater porque nas alturas, mas eu acho que nós temos que todo ano se 
organizar, consultar um agrônomo, a gente tem uma aplicação nessas Palmeiras, porque veja bem, 

aqui saindo aqui na beira do asfalto nós temos três no Aldinho que praticamente estão seca, as vezes 

tem algumas que causa de secar mesmo ali no trevo, já no lado do Zé Pião, anos atrás teve algumas 
que secou, eu acho que a gente tem que ver isso aí com mais carinho, porque hoje praticamente essas 
Palmeiras é muito bonito, pessoal que vem assim, nem todos os municípios tem isso, o senhor Messias 
quando ele está para vir para cá instalar as granja dele lá embaixo, fazer a inspeção de ovos aqui, ele 
falou que gostou muito dessas Palmeiras plantado na beirada, eu estou achando que o ataque deles 
está passando, dos mandruvás, porque a gente passava caminhando ali e via eles no asfalto na 
beirada, então a gente precisava ver isso,  se organizar para o ano que vem. Como não tem mais 

ninguém para falar, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui e com a proteção de Deus 
encerro a sessão. 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.  
 
 

 
ANTONIO A.M. FILHO                                        ODAIR JOSÉ BOVO 

Vice -Presidente                                                1º Secretario 
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