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    61.ª SESSÃO 

38ª Sessão Ordinária 

 

 

           Ata n.º 61/2017 – Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezessete (14/11/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara 

Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Sexagésima Primeira Sessão e Trigésima 

Oitava 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 17, Versículo 7-10) realizado pelo vereador Ademir 

Aparecido Cândido. No EXPEDIENTE foram apresentadas as seguintes matérias: Oficio 

n.411/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo o Projeto de Lei n.821/2017; 

PROJETO DE LEI n.º821/2017. 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 providências – foi encaminhado para a 

comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Serviços e Obras Públicas; 

PROJETO DE LEI n.º819/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o executivo 

municipal a efetuar a abertura de credito adiciona especial no orçamento do município de 

Lidianópolis para o exercício de 2017 e da outras providencias; PROJETO DE LEI n.º820/2017. 

Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de 

credito adiciona especial no orçamento do município de Lidianópolis para o exercício de 2017 e 

da outras providencias; REQUERIMENTO N.º08/2017 -  Autoria da Vereadora Rosana Rocha da 

Silva. SUMULA: Que seja feito uma reunião com os funcionários do Emprego Público Municipal, 

Estudo para elaboração de um projeto de lei para unificação dos regimes, Estatutário e Emprego 

Público, dando enquadramento a esses ao plano de cargos e salários de estatutários; 

INDICAÇÃO N.º65/2017 – Autoria do vereador Dorival Caetani. SUMULA: que seja concedido 

ABONO DE NATAL aos servidores do município de Lidianopolis-Pr; INDICAÇÃO N.º66/2017 – 

Autoria da vereador Dorival Caetani. SUMULA: Que seja Fornecido Café e Lanche aos servidores 

do Plantão Noturno, no Posto de Saúde deste município de Lidianópolis-Pr. No EXPEDIENTE 

fizeram uso da palavra:   ROSANA ROCHA DA SILVA, quanto a lei 821, estava perguntando ao 

secretário se veio com caráter de urgência, porque essas foram emendas parlamentares que 

vieram, então ele falou que não tinha vindo com caráter urgência, para nós verificarmos de 

estar fazendo a reunião e a equipe de justiça e redação e finanças, para a gente estar 

verificando a possibilidade de não demorar muito, porque nós já estamos no final de novembro 

e isso já tem que ser legalizado, acredito que esse ano ainda. Nós temos também, o 

requerimento pedindo a reunião, porque nós temos visto que é uma angústia dos servidores, 

que são servidores públicos de emprego público e tem toda a legalidade, porque eles passaram 

por concurso, então eles fizeram concurso para entrar e entraram em um regime diferenciado 

que é o emprego público e estão assim, como se fosse um projeto que vinculasse, fosse 

provisório, no entanto, alguns reclamam que já estão há mais de 13 anos no cargo sem receber 

aumento, sem ter o direito à licença especial, que é a licença que a cada 5 anos o servidor 

público como estatutário possui e diante desse quadro de angústia de alguns que não são 

muitos, mas que fazem parte do grupo de funcionários, então para nós fazermos uma reunião 

para legalizar e colocá-los como estatutários e conforme foi visto, foi feito os estudos, então que 

nós possamos realmente enquadra-los e dar o direito que eles possuem, se eles estão a tanto 

tempo isso não é provisório, isso já é caráter permanente, então nós temos problemas de 

enfermeiro padrão que já estão há muito tempo, os próprios farmacêuticos que existe a 

farmácia e se tem a farmácia, o farmacêutico vai fazer a distribuição, estar junto com o médico 

para fazer isso, então isso não é provisório, isso é um cargo permanente, portanto ele tem que 

ser quadrado dentro do estatutário e ter os médicos, então tem médico também já tá, então os 

auxiliares, então isso que nós temos que legalizar de acordo com o direito que eles possuem, 

porque como que eles podem ficar a 13 anos, assim como é dado 6% ou 6.5% e isso tem que 

ser feito para todos e agora sempre que ocorre algum aumento, eles ficam de fora, então eles 

estão há mais de 13 anos sem ter um aumento de salário e sem ter aquilo que os outros 

possuem, direitos que são dos estatutários, eles têm cargos permanentes, porque como você 

vai ficar, os médicos mesmo, posto, farmacêutico, enfermeiros e agentes, então todos eles, 

acredito que se estiverem no cargo, eles vão permanecer por muito tempo, não é um projeto, 

portanto, quando foi criado, foi criado como um projeto, porque o emprego público é projeto 
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que é por pouco tempo, e eles não, eles pertencem ao quadro de funcionários que vão ser 

praticamente permanentes, então eles têm o direito de entrar no regime de estatutário, eu 

acredito que haja legalidade para ser feito isso, por isso a reivindicação de uma reunião junto 

com esses, para a gente com todos os vereadores, o prefeito, para se fazer o estudo e se 

regimentar e fazer a lei referente a isso. Obrigada. LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite a todos, 

boa noite João, Isabel que está aqui presente, os demais colegas de mesa. Esse projeto 819 que 

vai ser votado hoje, é de R$88.668,00 ele é para poder comprar, é um projeto de uma carta de 

crédito, para poder sanar a situação da parte de finanças da nossa prefeitura, tributação e 

educação, foi um apanhado que foi feito e deu esse valor de R$88.668,00, então materiais de 

expediente, essas coisas assim, para ajudar na secretaria de obras, de urbanismo, na tributação 

e finanças, educação e assistência social, como nós estamos com a Gislaine que está de licença, 

eles fizeram um apanhado, o Toninho e o Márcio, para poder fazer essa votação dessa carta de 

crédito e sanar a situação da prefeitura. O projeto 820, o Anderson depois, às vezes, pode até 

explicar melhor, esse projeto 820 é um dinheiro que nós já tínhamos em caixa na saúde e que 

eles vão equipar com imóveis a sala de vacinação, a sala de farmácia, vão equipar com móveis 

a mobília planejada, dar um melhor atendimento, para melhor trabalho pelos funcionários e o 

melhor atendimento aos munícipes que lá vão estar. Sobre o requerimento, já foi colocado, 

como a Rosana estava dizendo, já foi colocado aqui na sessão, até o Anderson um dia fez uso 

da palavra sobre isso, uma explicação que o Adauto fez no final da sessão nossa, soube que 

poderia estar vendo também essa parte do emprego público do nosso município e como foram 

fazer essa visita em Santo Antônio Platina, o Beramar já colocou para nós no e-mail, ele 

mandou para todos nós e lá eu já vi, já deu para notar isso daqui sobre o que a promotora 

colocou para o Adauto e o Dorival na visita que eles fizeram, e a gente buscou mais 

conhecimento sobre isso e aonde nós fizemos esse requerimento. Era só isso para trazer ao 

conhecimento da comunidade; ANDERSON CLEITON ALVES. Sobre isso Luciana que você disse, 

tem emprego público que já na gestão passada, nós alguns vereadores que aqui estão, nós já 

tentamos entrar nessa situação, nesse assunto, junto com o executivo para ver o que que dá 

para ser feito, tentar buscar uma válvula de escape ou alguma coisa para a gente pode tornar 

esse concurso como estatutário, nós já tivemos agora nessa gestão, algumas conversa sobre 

isso, alguma conversa meio que amadurecimento o próprio presidente, o Val, também eu acho 

que procurou ligar em Curitiba e conversar para ver de que forma, de que maneira dá para a 

gente fazer, então muito bem colocado o requerimento de vocês, eu parabenizo vocês por esse 

requerimento, porque nós temos hoje, eu não sei se é 14 ou 17 pessoas que estão nesse 

emprego público de um quadro de funcionário de 260 pessoas em que o emprego público a 

pessoa não tem o direito de quinquênio, não tenho direito de plano de carreira e se vocês 

pegarem as pessoas que passaram em concurso em 2007 e até hoje 2017, o concurso 2004 até 

agora, então quer dizer, olhar o avanço salarial de todos, então é uma coisa ali que é 

complicado, até mesmo o que vocês colocou é uma realidade e sobre isso ainda há muito mais 

coisas, sobre insalubridade, a porcentagem também é diferente da insalubridade em cima do 

salário, então quer dizer, dentre essas e outras coisas, eu acho que colocaram certo da gente 

conversar com o Executivo, ver uma forma, de que maneira que dá para ser feito, por que os 

funcionários não é de agora, já faz quantos anos que vem batendo em cima disso, até mesmo 

na gestão passada, o Cido, nós ali junto para fazer o cálculo do plano de carreira para os 

funcionários, foi aonde até mesmo o prefeito chegou e falou “vamos ver qual o impacto que vai 

dar na folha, vamos aguardar”, a gente tentou, entramos em acordo para fazer isso para depois 

mexer nisso, mas daí não deu tempo e foi, então agora é uma realidade, a gente tem que 

sentar junto com executivo, são 14 ou 17 funcionários e ver como dá para ser feito, de que 

maneira que dá para ser feito, o que era para trás ficou para trás, começa de agora, se dá para 

resgatar, se dá para dar um plano de carreira, como que dá para ser feito esse concurso, 

porque já se criou uma estabilidade, esse concurso é feito para que o emprego público? Para, 

como que se diz, vamos supor um PSF que tem hoje, não tem mais, então acabou aquele 

funcionário que é do emprego público não precisa mais, mas é como a Rosana colocou, nós 

temos farmácia, eu mesmo sou de emprego público, sou 40 horas, passei por esse concurso, 

assim como os outros é um concurso, fiz o concurso não foi uma contratação, não foi um PSS, 

não foi nada, então quer dizer, não é um plano que hoje e amanhã não vai se ter mais farmácia, 

a farmácia vai ter, o PSF está tendo, o médico que está pelo concurso público, pelo CLT 

concurso público, também médico de quantos anos está atendendo junto com a gente, tem 

auxiliares, técnicos, agentes, então quer dizer, aonde nós precisamos tentar, não regularizar, 
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porque regularizar em cima da lei está regularizado, então quer dizer, é tentar modificar essa 

situação, concordo então junto com vocês. Sobre o que a Luciana disse do projeto 820 de 2017, 

é um dinheiro que vem sendo aplicado ali em algumas contas que vem do Estado e que aquele 

dinheiro é um incentivo, ele vem engessado para aquele tipo de coisa e esse dinheiro ele tá na 

conta acumulando desde 2013 esse, se esse dinheiro não for gasto o Estado verifica que você 

não precisa do dinheiro, então 2013 tinha que ter sido gasto, em 2014 tinha que ser ter sido 

aplicado, em 2015, em 2016, então é um dinheiro que vem se acumulando, esse ano na 

realidade o dinheiro que vem a todo ano, esse ano nós não vamos ter ele, porque ele já foi 

perdido, não deu tempo de se fazer uma licitação, não deu tempo de se regularizar, fazer o 

projeto dos móveis, então quer dizer nós não devolvemos o dinheiro para o Estado, mas a gente 

deixou de ganhar, então é aquele tempo que não teve como fazer o projeto e corre não teve 

tempo, então é assim se você não gasta você perde de ganhar e aqui em cima desse dinheiro 

tem o projeto, que ele veio para isso, que é para remodelar a farmácia, já existem vários 

municípios que foram feitos com esses móveis, que é móveis planejados, é igual esse aqui, 

então quer dizer, vai as prateleiras, mesa, balcão, escrivaninha, computador e impressora, 

então ele vem geladeira para o vigia SUS que também é para o vigia SUS aqui, junto com esse 

dinheiro para liberar. Então esse 60 mil é em cima disso, está aqui em votação do projeto de lei 

820 de 2017, que é essa liberação dessa verba, agora vai todo aquele processo normal licitação 

e tudo para que a gente aplique o dinheiro e tire ele que está parado na conta. DORIVAL 

CAETANI, boa noite vice-prefeito Buzato, nosso secretário planejamento, obrigado você também 

que eu não agradeci a tua presença ainda, não sei seu nome ainda, mas a nossa irmã no 

município, quero também parabenizar, Isabel, Rosana e Luciana, sobre o requerimento, aquilo 

que o Anderson falou, é um requerimento que nós já vem batalhando há tempo, é uma 

situação, o emprego público, isso é uma coisa que periodicamente os funcionários tem cobrado 

a gente pedindo para nós da câmara ir atrás, entendeu, a gente foi até nossa última reunião, 

juntamente com a Carol, o Fabiano e o prefeito, e eu puxei o assunto lá, eu falei “Doutora 

queria quebrar o protocolo um pouquinho, porque nós temos pedido, uma ceia para os nossos 

funcionários que a gente tem vontade, tem pedido deles que são emprego público, para nós 

unificar eles junto ao CLT, ao nosso estatutário” e ela falou que tem jeito sim, explicou bem 

para o Fabiano e a Carol, dois computador de crânio, eles armazenaram tudo as condições e a 

gente acha bacana, aquilo que você falou, é muito sair universitário e não tem direito em alguns 

emprego público, não somos por ele não ter faculdade, ele não tem direito a quinquênio, não 

tem direito a elevação, e também não tem direito à licença prêmio, então é uma maneira de 

estar ajudando, talvez pode até impactar um pouco mais os grande, mas os pequenos vai 

melhorar para a vida dos pequenos, dos que ganha menos, o sonho da câmara, a gente 

agradece, foi discutido e eu já até pedi para o Wilson, do deputado Artagão, também vê no 

tribunal de conta, entendeu levantar para nós, mas a gente sabe que tem outros municípios que 

já passou por isso, uma coisa que, tem aqui o relatório, em que foi discutido diversas coisas, 

tem até um livro que o Beramar salvou no site e veio também dessa conversa, na onde vocês 

podem saber tudo as legalidade, aonde você pode agir ou não pode, aonde nós não podemos, 

quando tem, por exemplo um clube um grupo de evento com taxa, nós fomos orientados a não 

isentar a taxa, porque essa taxa já está deduzida na arrecadação do município, nós não 

devemos fazer e móveis nós devemos saber para quem nós doamos, não devemos doar temos 

que colocar à disposição do comodato. Tudo isso, nós temos e a gente foi saber também, ela 

abriu a nossa a nossa cabeça, dizendo que advogado da câmara pode nós melhorar no projeto 

de lei para 10 horas, nada de 20, nem de 40, 10 horas, contador 20 horas, tudo dentro dessa 

própria conversa, só para explicar o nosso fundamento da reunião que está nesse relatório, ela 

pediu para nós, que nós podemos solicitar do prefeito esse prédio aqui por muitos anos em 

comodato, e nós mesmo reformar ele, que ela mesmo, a promotora falou que chegar numa 

câmara abandonada para ela é uma tristeza, porque é aonde recebe os deputados, aonde 

recebe a comunidade, tem que ser uma sala bem limpa, bem arejada, com móveis novo, 

entendeu, e nós discutimos tudo, eu tenho até a bondade de pedir o apoio de vocês para nós 

pedir a concessão dos imóveis para nós, nó vamos construir uma câmara, não vai ficar muito 

barato para nós, se futuramente depois de instalado, nós podemos começar a pensar, não 

sabemos se amanhã nós somos vereador ou não, mas para os futuros vereadores que passar 

por aqui, a gente discutiu diversas coisa que pode ou não fazer junto com a promotora, junto 

com os advogados, e eu fiquei, assim, bastante contente e trouxe para vocês a resposta, tem 

um livro para vocês, pode pedir para o site de vocês para estarem vendo, acompanhando, então 
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é só para poder esclarecer, a nossa viagem lá foi bom, o Adauto aprendeu muito, eu aprendi 

bastante e se precisar de explicação, eu não vou explicar 100%, mas se precisar eu chamo o 

Fabiano para conversar. Sobre aquela indicação que eu peço abono natalino, não é uma coisa 

que eu pedi sozinho para me engrandecer, mas eu pedi ao prefeito, para o vice-prefeito, eu 

acho que é o mínimo que nós podemos fazer para os funcionários no final do ano, eu falei para 

o Adauto, que nós economizamos um dinheiro na câmara, não muito grande, talvez até já está 

usando, mas para nós poder dar um brinde final de ano para os nossos funcionários, isso a 

gente sempre fez, aperta um pouquinho, talvez recebe aquele um por cento, se receber até que 

ajuda os funcionários pelo menos a comprar seu panetone, um quilo de carne, para poder 

passar o final de ano. Sobre a indicação que eu fiz para o posto de saúde, eu fui cobrado que 

vem no médico lá do Rosário, lá do Rio Branco, enfermeiro de outros municípios e pedi um 

lanchinho da noite, um lanchinho, pedi o cafézinho da tarde para noite, eles ficam das 5 horas, 

às vezes passa direto não vai jantar, um lanchinho para eles, um pão, margarina, um café com 

leite, e pediram para que eu fizesse um requerimento, então está passando por essa casa, a 

gente agradece as matérias, agradecemos todos os projetos, e por isso eu fiz esse relatório para 

poder relatar isso, se quiser saber mais coisa nós vamos conversar porque se não tomamos o 

tempo inteiro. Quero mais uma vez agradecer obrigado pela presença. Na ORDEM DO DIA, foi 

apresentada as seguintes matérias para aprovação: PROJETO DE LEI n.º819/2017. Autoria do 

Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de credito 

adiciona especial no orçamento do município de Lidianópolis para o exercício de 2017 e da 

outras providencias - foi colocado em Primeira discussão e votação e aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI n.º820/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o 

executivo municipal a efetuar a abertura de credito adiciona especial no orçamento do município 

de Lidianópolis para o exercício de 2017 e da outras providencias - será colocado em Primeira 

discussão e votação; REQUERIMENTO N.º08/2017 -  Autoria da Vereadora Rosana Rocha da 

Silva. SUMULA: Que seja feito uma reunião com os funcionários do Emprego Publico Municipal, 

Estudo para elaboração de um projeto de lei para unificação dos regimes, estatutário e Emprego 

Publico, dando enquadramento a esses ao plano de cargos e salários de estatutários- foi 

colocado em discussão e votação única e aprovado por unanimidade. Na EXPLICAÇÃO 

PESSOAL, fizeram uso da palavra: Presidente DORIVAL CAETANI, só gostaria dizer que nós 

temos até dia 15 de dezembro para nós estarmos votando o LOA, assim, os senhores 

vereadores comecem, se puder por gentileza, estar sentando, olhando, lendo, buscando 

informação, que antes do dia 15 de dezembro, eu gostaria que nós aprovássemos e 

publicássemos para ficarmos tranquilos, se tiver mais alguma coisa para ser implementada, 

ainda dá tempo da gente estar conversando, de repente até dia 15 de dezembro para nós 

ficarmos mais tranquilos, assim para não deixar tudo para hora. ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. 

Boa noite presidente, vereadores, vereadoras, vice-prefeito e aos demais aqui presente, a nossa 

companheira aqui de luta Isabel, muito obrigada, Tatiane muito obrigada pela presença, senhor 

Ronqui muito obrigada. Eu queria colocar hoje aqui, o sentimento da perda de um grande 

funcionário daqui de Lidianópolis, que é o Neném, então ele nos deixou um vazio muito grande, 

porque a gente tem um respeito muito grande pela sua pessoa, então foi uma perca tanto 

profissional, como pessoal, então é muito triste que aconteceu, meus sentimentos a família do 

Neném, e que Deus conforte a cada um. Parabenizar também a indicação dos vereadores, e 

quanto ao requerimento que a gente fez junto a pedido da reclamação dos funcionários, do 

funcionalismo público que vem nos cobrando a cada dia essa resposta, então que seja de acordo 

e que podemos estudar o caso e ver o que pode ser feito. Muito obrigada. DORIVAL CAETANI. 

Quero deixar aqui para o secretário Beramar, ficou de encaminhar ao prefeito o requerimento, 

já pedi a reunião para nós estarmos sentando, assim que disponibilizar ele, o vice-prefeito e até 

de repente a equipe de advogado, pessoas que tenham conhecimento dessas áreas para nós 

estarmos conversando junto para tirar as dúvidas. LUCIANA DE JESUS MAIA. Convidar as 

pessoas, a Rosana depois acho que vai reforçar isso, que dia 19, domingo agora, vai ter a 

caminhada ecológica que nós vamos fazer aqui no nosso município, já falamos sobre isso 

segunda-feira passada, mas venho reforçar que com certeza a Rosana já tem a programação, 

acho que mais em pauta com ela, vejo que a Isabel, sobre isso com certeza que vocês estão 

aqui, reforçar que vocês venham participar conosco, eu vi o Casagrande, o Rogério colocou os 

vídeos nas redes sociais da trilha que vai ser feito nessa caminhada e os lugares são muito 

bonitos, tem um pedaço de uma cachoeira que nem eu sei que lugar que tem aquela cachoeira, 

não defini nem que rio era aquele, se é o Ivaí ou o outro, são lugares muito lindos, e a gente 
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tem que participar, a comunidade vai estar envolvida a esse evento que vai acontecer no 

domingo agora, que fique o convite para todos, como eu disse segunda-feira passada que vocês 

sejam os multiplicadores da divulgação, às vezes nós não conseguimos abranger todos, mas 

quando a gente faz uma divulgação boca-a-boca, a gente consegue chegar aonde a 

comunicação não vai. Parabenizar o presidente pela a indicação do bônus das férias, e como 

você bem colocou é uma economia que a câmara de vereadores também fez no decorrer do 

ano, e a indicação pelo Val, mas com certeza os nove vereadores aqui presente ajudou, a ter 

essa economia, para poder estar dando esse bônus de r$ 150 para os nossos funcionários no 

final do ano, é uma ajuda no final do ano, é um bônus como já foi colocado na indicação, isso foi 

através da economia dos noves que compõem essa mesa aqui presente, muito bem colocado 

por você presente, e para que a gente sane a situação que às vezes tem pequenos funcionários 

braçais, de repente os nossos amigos não é tão elevado, de repente como os nossos e esses r$ 

150 pode vir ajudar em muito dentro de uma casa, dá para fazer uma cesta legal. Muito 

obrigada senhor presidente. ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos, vereadores, 

presidente, secretário, vice-prefeito, senhor Roque, a Isabel, a Tatiane que estão só as senhoras 

que vão aí ser responsáveis, as mulheres que serão responsáveis pelo café da caminhada 

internacional da natureza, 3ª caminhada aqui em Lidianópolis. Gostaria de começar aqui, 

também pelos meus sentimentos à família e senhor Neném, um funcionário público que estava 

na luta dia a dia e para nós, principalmente escola, nós acreditamos que vai fazer muita falta, 

porque quando nós chamávamos ele estava sempre presente consertando aqui e ali, era 

chuveiro, era porta, era torneira da pia, então ele estava sempre presente e eu acredito sim que 

para nós como escola e dentro do quadro de funcionários da prefeitura vai fazer muita falta. 

Gostaria de colocar também, convidá-los a participar e a estarem lá do café na Vila Rural, onde 

inicia-se a caminhada da natureza e também estar lá para o almoço durante esse período, nós 

gostaríamos que fosse, pela própria questão de turismo, na chácara Morada do Sol, mas não 

será possível devido a eventos que vão ocorrer no sábado e vai ficar difícil para tentar organizar 

o local, então vai ser na quadra a chegada da caminhada e a cachoeira vai ficar vinculado a 

chuva, porque o local é úmido, tem muita correnteza de água, etc., então se chover muito a 

cachoeira vai ser desviada naquela mata e vai ser assim quase percurso do ano passado, porque 

esse ano ia ser aumentado em 2 Km, só que seria ele praticamente inteiro dentro da mata, só 

que a viabilidade lógica do trajeto, por isso vai ser decidido o trajeto geral na sexta-feira, então 

na sexta-feira se houver, assim não houver chuva, etc., o caminho continua dentro da mata, se 

não ele vai ter um pequeno desvio por causa da umidade excessiva e de águas, e fica inviável 

para as caminhadas d por ocorrência as vezes de acidentes no percurso, portanto depende 

muito, se haverá chuva ou não, fica o convite estendido para o café da vila rural e o almoço a 

todos aqueles que se interessam. ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite senhor presidente, aos 

demais vereadores, secretário Beramar, vice-prefeito Cido, o João Ronque, a Isabel, a Tatiane, 

boa noite a todos. Quero parabenizar o presidente Val sobre o lanche da noite ali no posto 

saúde, alguns funcionários tinha também falado comigo e eu não fiz a indicação, mas eu 

conversei diretamente com o Adauto prefeito e ele até mesmo já tinha me falado agora já 

durante a semana para estar falando com o Tiago, ele vai estar verificando essa situação e ver 

no que dá para ser feito, eu conversei com o Tiago e até mesmo o Tiago falou que estaria vendo 

alguma coisa, mas ele está naquela correria e paga e arruma aqui, ajeitar, ler alguma coisinha, 

às vezes passou por alguma distração, mas até mesmo o Adauto estava visitando, até eu estava 

ali a noite e os meninos pediu ali, o Adauto falou “Anderson verifica, vê isso certinho para mim 

se já está aqui e aproveita e tal” e eu comentei com ele, então eu conversei Val, mas 

parabenizo você pela indicação. Também, eu queria comentar aqui sobre o bônus natalino, eu 

também parabenizando você, até mesmo queria verificar se as vezes não tem uma legalidade, 

que eu sei que tem o décimo terceiro que já são de todos os funcionários, vê se não coloca ali 

ou não alguma coisa ali de cada ano para ver o a para ser feito, porque todo ano às vezes um 

vereador o outro coloca rapidinho esse bônus, eu não estou dizendo que o Val fez isso não, mas 

é o ano passado o Saulo colocou correndo e o outro e assim vai e eu acho que o ano retrasado 

nós quisemos por, mas daí barrarão nós, porque nós não podia arrecadar despesa para o 

município, não poderia contar a despesa eu acho que você lembra bem disso, mas esse abono 

salarial é ótimo sim aos munícipes, uma certeza se tiver ali no cálculo que vai ser feito para o 

nosso município e se der para dar esse abono salarial natalino para a nossa população, se 

tivesse jeito de colocar lá ou indicação uma, emenda natalino, vai ter esse bônus de uma 

porcentagem ou alguma coisinha também, seria ótimo a todo ano, e parabenizar, é isso que eu 
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gostaria de falar. Já falei aqui sobre, citei sobre o que a Rosana e as meninas fizeram sobre esse 

requerimento que o Val foi lá e conversou junto com a promotora, porque isso é uma conversa 

muito importante Val, que foi o que vocês tiveram lá para que os funcionários consigam 

solucionar que a quantos anos trabalhando e pedindo essa situação, esse tipo de coisa o prefeito 

mostrou o interesse, porque estava lá junto com você, a promotora e eles ouviram, assim como 

você falou a Carol, o Fabiano, você, então quer dizer ele se mostrou interessado em se fazer 

esse cálculo. Era só isso boa noite. ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente, 

demais vereadores presentes, pessoal da Vila Rural, João Ronque e o Cido vice-prefeito. Eu só 

quero dizer algumas palavras, eu não sei se no fim de semana foi feito um reparo ali no salão 

de evento, aonde nós estivemos quinta-feira ver o pessoal do Jardim Alegre, estão fazendo a 

terceira idade no dia 9, como é pouca a gente que participa, então eles estão fazendo mais, 

assim participa em Jardim Alegre, em participa Arapuã Lunardelli e depois recebe a visita deles 

quando vem para cá, então a gente vê que fica animado que vem bastante gente, inclusive teve 

dois ônibus na quinta-feira, e eles me convidaram, eu fui lá para animar o baile, foi eu, o 

Renato, o Nardim, e a Luciana, se não fosse a Luciana não ia nem ter condições para colocar o 

instrumento para funcionar, eu contei 5 tomadas e não funciona, três do palco e depois tem 

outra do lado da porta, onde  a única que estava tendo energia era a do bebedouro e a Luciana 

correndo, o pessoal chegando e só aquela que funcionou, pegou uma extensão grande e deu 

certo, o ventilador também eu acho que a fiação de cima dele é complicado, tem que dar um 

reparo, fazer um reparo bom porque de repente pessoas, assim, marque um evento, 

casamento, festinha e de repente não está funcionando, então aproveitar que o vice-prefeito 

está aí, que leve até o prefeito e dá um reparo ali, de repente até fez na sexta-feira, eu gostaria 

que fizesse aquilo ali. São essas as minhas palavras, obrigado. DORIVAL CAETANI. Só para 

esclarecer, a doutora Kelly promotora, porque lá em Santo Antônio da Platina? Porque hoje os 

promotores do Paraná são tudo interligado a lei, só que alguns parece que estuda mais que o 

outro as áreas, são todos inteligentes, mas cada um se aprofunda mais, e a doutora Kelly é 

professora de direito de administração pública, e ela tem um conhecimento pleno em todas as 

coisas, ela publicou um livro juntamente com o Tribunal de Contas, juntamente com o ministério 

público e todos os promotores sentaram no Paraná para tomar conhecimento do que estava 

sendo publicado, tudo baseado em Constituição Federal, baseada em leis, tudo que ela fez, 

então ela foi abrindo a nossa cabeça, aonde que nós podemos agir, falando de diária de 

vereador, falando de nepotismo, falando de verba pública, falando do que você imaginar, ela 

abriu a nossa cabeça, entendeu, então é uma coisa que fazer se um curso com uma mulher 

dessa daí dá prazer, pessoa que ensina o legislador a legislar, por mais que você estuda, 

conhece o regimento, ou tem uma experiência de vida, mas tudo que você aprende no dia a dia 

é muito melhor, então essa promotora nós fizemos lá uma consulta com ela sobre muitas 

coisas, sobre estagiários, sobre a câmara, até quando fala em separação de câmara mesmo, ela 

falou “vocês como fiscal do prefeito não deve ficar junto”, eu até hoje tenho um pouco de cisma 

de separar a câmara, a carga é pesada para o presidente da mesa, tem que ter orientações, 

tem que ter fazer lei, fazer tudo, não é uma coisa fácil concurso, entendeu, então eu gostaria de 

pedir apoio para todo mundo e sobre por exemplo o nosso orçamento que hoje é uma casa de 

r$ 950.000,00 por ano, nós podemos fazer um acordo e investir na saúde, na educação, 

entendeu, fazer alguma coisa para não deixar o dinheiro para fazer bonito, se precisar de todos 

os vereadores, a mesa, todo mundo acordar, tive um acordo, vamos usar o dinheiro, então é só 

para esclarecer, fiquei muito contente, vou até pedir para o prefeito, para vocês, que a gente 

poderia ter um comodato desse aqui, pode doar para nós por 10, 15 ou 20 anos, podemos 

construir e reformar, comprar móveis, melhorar isso aqui com o dinheiro, segundo a promotora 

disse, só preciso buscar legalidade certo, fica tudo mais fácil. Quero também deixar aqui meus 

sentimentos pelos funcionários da Prefeitura que faleceu, o filho do Dão, não é ele funcionário, 

mas o Dão é um funcionário, é doido, temos Tônho do PS, o Fião do Ônibus um grande 

motorista e hoje vem aí o Neném, o nosso Claudecir Magri que não tem uma obra quase que 

não tem o dedinho dele, eu falo é um cara briguento pelo trabalho, direitos, é um cara que eu 

conheci em 1975 morei em Curitiba com a família dele, morei aqui com a família dele, cresci 

junto com o Eudis, e o Neném toda vida juntinho conosco,  e está aí essa família tradicional de 

Magri com Bernadelli, então hoje tivemos algumas polêmicas que tivemos que estar 

conversando, isso não vem ao caso, a morte sempre tem uma desculpa, morreu porque talvez 

pode ser até alguma provocação quando o cara morre em um acidente, mas não é por acaso, a 

gente hoje tem que dar os parabéns pelo que o Neném foi aqui na prefeitura juntamente aqui 
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dentro da câmara que tem muitas coisas viu, tudo tem a mão de Neném, então fica registrado 

nessa sessão de hoje o nosso sentimento da Câmara de vereadores, todos os vereadores para o 

senhor Neném Magri e os demais funcionários do nosso município. Não temos mais nada para 

tratar, agradecemos mais uma vez e com a proteção de Deus e a presença de vocês e 9 

vereadores, eu declaro encerrada a 28ª sessão ordinária do dia 14 de novembro 2017. Muito 

obrigado a todos. 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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