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55.ª SESSÃO 

33ª Sessão Ordinária 
 

 
           Ata n.º 55/2017 – Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (09/10/2017), as 
dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em 
sua Quinquagésima Quinta Sessão e Trigésima Terceira Sessão Ordinária. Com a presença de nove vereadores. 
Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Mateus 
18, Versículo 15-20) realizado pelo vereador Anderson C. Alves. No EXPEDIENTE foram apresentadas as 
seguintes matérias: Atas n.53 e 54/2017, foram colocadas em discussão e votação, e aprovadas por unanimidade; 
Oficio n.º 366/2017. Autoria do Poder Executivo – Encaminhando anexo o Projeto de Lei n.817/2017;PROJETO DE 

LEI n.º814/2017. 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  Nº 815/2017 - Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Estima a receita e fixa a 
despesa do  município de Lidianópolis para o exercício financeiro de 2018 e da outras providencias - foi 
encaminhado para as comissões de Finanças e Orçamentos,  Educação, Saúde e Assistência Social, Justiça e 
Redação Final, Serviços e Obras Publicas; PROJETO DE LEI n.º816/2017. 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 encaminhado para as comissões de Finanças e 
Orçamentos,  Educação, Saúde e Assistência Social, Justiça e Redação Final; PROJETO DE LEI n.º817/2017. Autoria 
do Poder Executivo. SUMULA: Institui o Programa municipal de incentivo a fruticultura e cafeicultura – 
PROMIFRUCA no município de Lidianópolis , autoriza o Poder Executivo a conceder mudas e insumos para o 
agricultor familiar rural e a contratar serviços de assistência técnica especializada em fruticultura e cafeicultura e 
da outras providencias -  foi encaminhado para as comissões de Finanças e Orçamentos,  Justiça e Redação Final; 
INDICAÇÃO N.58/2017 – Autoria Vereador Anderson Cleiton Alves. SUMULA: Que seja providenciado Placa 
denominativa “ Nome da Praça e data inaugural”, na praça JACINTO BRASILIANO COSTA e praça ANTONIO 
CHIRCHIA, nesta municipalidade; REQUERIMENTO – Autoria Conselheiros Tutelares. Solicitando cópia dos PPA 
Gestão 2012/2016 - 2017/2018 e Participação na discussão orçamentaria. No EXPEDIENTE, fizeram uso da 
palavra: ANDERSON CLEITON ALVES, Boa noite presidente. Sobre a indicação que eu fiz, já havia comentado esses 
dias em sessão e quando eu falei o prefeito estava aqui, para fazer as placas de identificações para as praças, 
porque o Valdenir Costa, a Tica, todo mundo do Costa, a maioria das pessoas vieram pedir para a gente, acho que 
falou até com você no passado mesmo Val, então a gente precisa fazer essas identificações porque para o nosso 
município, nem só aí, mas tudo que é do patrimônio público do município, ter essas identificações para as pessoas 
que chegam de fora e até mesmo nós do município, porque se a gente for perguntar ou até mesmo falar, mesmo 
nós que somos vereadores não sabemos dizer qual o nome daquela praça, o nome da outra, ou qualquer que seja, 
esses dias mesmo nós contamos aqui e eu vou falar a realidade até hoje não se o nome Casagrande do nosso 
suíço, aquele dia nós todos não sabíamos, então que dizer uma placa de identificação colocada na praça em nosso 
município, além de ficar bonito, é um conhecimento maior para os nossos munícipes. A nossa PPA nós já 
aprovamos, então eu acho que não tem problema algum se faz necessário a cópia para vocês que estão aí, com 
certeza, creio que não é mais nada do que merecedor se nós fizermos uma nova reunião dos vereadores junto com 
vocês, como nós fizemos no passado, acho que tinha alguns integrantes de vocês, até o local em que fizemos e ali 
fluiu alguma coisa, naquela época foi modificado, foi feito algumas coisa, então quer dizer, eu acho que dá para 
fazer uma nova reunião junto com os vereadores, com a administração se necessário a gente marcar e ver o que 
dá para ser feito, mas antes deles se orientarem em cima do PPA, LDO, que eles falaram, em cima das leis onde 
está dizendo, que eu acho correto cada um correndo atrás do seu direito, nada mais é isso mesmo. LUCIANA DE 
JESUS MAIA. Boa noite senhor presidente, a todos que se fazem presentes hoje, as meninas do conselho, os 
nossos companheiros de todas as segundas-feiras, secretário da agricultura, nosso secretário das finanças, enfim. 
Muito bem colocada a indicação do vereador Anderson, sobre identificar as nossas praças que de fato eu não sei o 
nome da praça debaixo a que fica próximo da Silvana cabelereira, isso é importante as vezes é uma indicação 
pequena, mas é bom para que se identifique os lugares, eu concordo com você. Sobre o requerimento das meninas 
do conselho, é algo de estar estudando, de repente de estar vendo também no portal da transparência algumas 
coisas que sabem pode ter por lá, como o Anderson já colocou já tem a aprovação nossa do PPA e todas as leis 
orçamentárias do município se tiver ao nosso alcance, nem tudo está certo ainda, mas que vocês possam ter 
alcance disso, vocês são munícipes, toda comunidade tem o direito de ter os papéis na mão. A respeito do 
requerimento dos meninos do pátio de máquinas, nós sabemos que pagar hora extra sem ter feito, não pode, e 
sabemos também que já fizemos um estudo semana passada sobre o concurso que vai sair, onde pode haver 

algumas alterações no salário pelo o que vi, e as vezes nesse próximo concurso nós podemos estar fazendo 
algumas alterações de salário, para a gente fazer as coisas legalmente, para que de repente um prefeito entra, 
recebe uma extra que é uma gratificação que seja, um prefeito tira o outro da, e nunca vai ser algo efetivo na vida 
das pessoas, então nós precisamos colocar isso em lei para que seja efetuado na vida deles, que todos trabalham, 
sabemos também que quando vai até a agricultura, nas estradas rurais, as vezes vai fazer um trabalho com um 
agricultor, uma coisa assim, isso já faz parte do trabalho, de cada um, eu sei que de repente o salário é pequeno, 
mas o funcionário já está recebendo por isso, que nem sempre o agricultor tem que estar pagando por isso no 
horário de expediente, quando é algo fora do horário de expediente eu concordo, agora em horário de expediente 
eu discordo, e que nós possamos estar estudando isso para eles, que de repente pode estar defasado mesmo, mas 
estudar isso certinho para que efetue isso, porque hoje tem, amanhã não vai ter, e eles vão sempre estar 
reclamando, então temos que colocar isso em lei para eles. Era só isso senhor presidente. ROSANA ROCHA DA 
SILVA. Boa noite senhor presidente, a todos presente. Nós temos o projeto de lei 815, as leis orçamentária, então 
ele está entrando hoje na câmara, o Plano Pluri Anual é por quatro anos, e daí nós temos as gestões e ela pega 
sempre um ano após, então esse ano acaba o anterior e no ano que vem começa o outro, então entrou para nós 
aprovarmos no dia trinta e um de julho até agosto, então foi aprovado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também 
foi aprovada, então já passou pela câmara nesse mês, e está entrando agora o projeto de lei, inclusive teve a 
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audiência pública na terça-feira anterior sobre as leis orçamentarias e ela foi colocada hoje, então está aberta para 
discussões e vai entrar para as comissões, então deixando vocês a par do que nós temos ainda para discutir que 
são as leis orçamentárias, vai dividir o que vai para cada setor e o de vocês eu acredito que esteja dentro da 
assistência social, então lá também se abre esses créditos e as necessidades que houver serão discutidas lá. Nós 
temos outros projetos também que está sendo encaminhado os adicionais, inclusive para a segunda votação das 
estradas rurais das pedras regulares, também temos a entrada do projeto para a discussão do PROMIFUCA, que já 
foi aprovado por nós, institui o programa de incentivo a fruticultura e cafeicultura, com novos encaminhamentos 
porque lá estava em forma unitária e pela legalidade tem que ser em forma de mudas e insumos para a agricultura 
familiar, e também deixar legalizado a assistência técnica dentro desse programa, para os agricultores familiares. 
Parabenizo a indicação do vereador Anderson, quanto as indicações das placas como referência do município, que 
torne melhor a visibilidade, Lidianópolis está crescendo e também as localizações, e nós temos também a 

solicitação e eu acredito que desde que seja sentado e estudado, esses aumentos, a possibilidade dentro do 
orçamento do município, dá para se verificar e ver se pode realmente atender os pedidos feitos pelos funcionários 
públicos. Obrigada. ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente, vereadores presentes, funcionários, 
pessoal do conselho tutelar, funcionários do pátio de máquina. Como já foi explicado sobre o orçamento, eu só 
queria falar sobre o requerimento do conselho tutelar, tinha que ver que o trabalho deles, muitas vezes as pessoas 
falam que é um trabalho fácil, mas eu vejo que é difícil, ter que saber lidar com famílias, crianças, então eu acho 
que é válido, eu faço parte da comissão de finanças e orçamentos, e estou disposto a uma reunião com o prefeito, 
e também chamar o pessoal do conselho, tem o meu aval, eu sei que precisa ter uma melhora, tudo se aumenta, 
os gastos se aumenta na casa, água, luz, e a gente vê a defasagem, mesma coisa é o requerimento que entrou 
hoje, não é que fomos cobrados, a defasagem do pátio de máquinas também é muito grande, a gente vê o 
trabalho que eles fazem, talvez a hora extra que hoje não tem mais, mas a hora extra hoje se você tiver, vamos 
supor, quarenta horas, de repente se você ficar doente e tiver que encostar, não vai entrar, vai entrar apenas o 
que você ganha, então eu volto a falar sobre os funcionários do pátio de máquinas nós precisamos e temos 
cobrado, o Clóvis já veio aqui uma vez que deveria ter feito o aumento do salário dos funcionários, mas não foi 
possível pois não tinha condições de fazer, mas eu acho que nós temos que sentar e o que depender de mim na 
comissão finança e orçamento, estou do lado de vocês, vamos fazer uma reunião junto, vamos fazer um 
requerimento e esse requerimento vai até o prefeito para ele ver o que pode fazer de melhoria pelo pessoal do 
pátio de máquinas e conselho tutelar, e o que eu puder fazer eu farei. ISABEL LOURENÇO BORGES. Boa noite 
presidente, vereadores aqui presente, auditório. Primeiramente quero parabenizar o conselho pelo seu brilhante 
trabalho, e dizer também que eu sou uma pessoa que valoriza muito o conselho, é difícil mexer com a família, 
horas ficam contente, horas ficam triste, mas o que depender de nós estamos aí dispostos a apoiar vocês, muito 
obrigada. DORIVAL CAETANI. Eu quero discutir também, eu vejo as matérias de hoje, quero agradecer o Anderson 
também pela indicação, não só as praças como todas as inaugurações que foram feitas, barracão, capela, entre 
outros, isso já vem sendo pedido a muito tempo a placa de denominação, como também as praças, tinha pessoas 
importantes que não sabiam o nome das nossas praças, e foi aquela correria e eu também não lembro, porque a 
gente está no dia a dia, hoje mesmo eu não mexo mais quase com comissão, eu ajudo a aprovar tomo 
conhecimento, mas a comissão que faz a aprovação, então parabéns pelas matérias e projetos, quero agradecer a 
presença dos funcionários públicos e dizer a vocês que através desse requerimento que vocês fizeram para nós, eu 
mesmo até já conversei, quem de nós não tem um prazer grande de estar lutando por vocês, já falamos com o 
prefeito, ele fala que está aberto a hora extra, mas não tem legalidade talvez de fazer um serviço particular, se 
recebe-las conforme vocês requerem, ele não tem legalidade porque já houve denúncia desde a época do Magrelo, 
mas eu falei para ele que nós temos que arrumar uma forma de ajudar as classes que tanto do pátio de máquinas 
e conselho, requerem o direito deles de defasagem, saúde temos uma briga com os agentes de saúde, mas quero 
que vocês levem uma imagem dessa câmara, nós vamos atender vocês da melhor forma possível, e a gente 
sempre tenta solucionar o problema, até o prefeito propôs de colocar até a assessoria jurídica, os contador, e todos 
os vereadores tem um anseio muito grande de ajudar, mas a gente tem que encontrar legalidade, de repente até 
forma de pegar tenha agora, dinheiro em caixa, mas tem que buscar legalidade, eu acredito que nós tínhamos que 
pensar tudo junto e ver uma forma de ajudar, porque realmente os nossos funcionários, para dirigir uma máquina 
ou caminhão o dia inteiro para ganhar um salário básico, mas é uma responsabilidade grande um chefe de família 
viver com um salário mínimo, hoje chegou a conta de luz na minha casa e já subiu de novo, já subiu a gasolina, o 
mercado, não é fácil, eu sei que não é fácil, o Brasil está em crise, mas quero que vocês levem sempre a imagem 
da câmara, nós vamos lutar para ajudar, vamos juntos pensar no que fazemos, porque a gente não executa, nós 
aprovamos e se tiver uma forma eu com certeza estou aqui a quatro mandatos, vai ser um prazer muito grande 
em ajudar, eu quero que vocês pensem junto conosco, nos ajude a encontrar uma forma, tenho certeza que esses 
nove vereadores não vai se curvar por vocês, porque todo mundo sabe o que vocês passam, eu realmente não 

tenho palavras para falar quero dizer para vocês, que vocês carregam o município nas costas, o conselho tem a 
responsabilidade dele, é o que o Mineiro falou, não é fácil você trabalhar com uma criança, correndo até risco de 
entrar em confusão mexendo com promotor, polícia fora de hora, entendeu e a mesma coisa nós sabemos a 
responsabilidade da máquina, sabemos a responsabilidade de cada funcionário, então pensa junto conosco, se nós 
acharmos uma válvula de escape tenho certeza que vamos cobrar do prefeito, vamos fazer parceria com ele para 
poder estar ajudando, pois o nosso país está nessa crise, mas nós estamos aí preocupado porque são vocês que 
fazem a nossa política, o nosso nome quem faz é vocês, uma saúde boa, pátio de máquina faz um bom trabalho, 
vocês estão com nós, agricultor, é uma educação de primeira, todo atendimento desse município isso repercute na 
política do prefeito e do vereador e na qualidade do funcionário, então é isso que vocês tem que estar junto com 
nós pensando, eu acho que vereador nenhum vai encurvar. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, 
continuem junto conosco, nós vamos à luta, vamos pensar juntos e com certeza vocês tem companheiro e vamos 
depois da sessão atender vocês conforme solicitado, muito obrigado. Na ORDEM DO DIA, foi apresentada as 
seguintes matéria para discussão: PROJETO DE LEI n.º814/2017. 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 segunda discussão e votação e aprovado por 
unanimidade.  Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ANDERSON CLEITON ALVES. Mais uma vez 
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meu boa noite a todos, boa noite a vocês que não estavam aqui quando falei por primeiro antes de vocês 
chegarem. Hoje eu já falei aqui sobre vocês que nós temos que sentar e avaliar assim certo é que vocês estão 
requisitando sobre o salário, sobre também trabalho e também nada mais justo a vocês que trabalham na parte 
dos maquinários e caminhões, é correto sim nós tentarmos, analisarmos, ver o que pode ser feito senhor 
presidente é preciso nossos funcionários, isso aqui é onde está quieto lendo aqui só que a folha de pagamento do 
nosso município de setembro, então é aonde pode ser feito sim algumas mudanças, às vezes algum aperto daqui 
dali novos e base de cálculos para que se melhore para vocês, concordo em algumas coisas em que a vereadora 
Luciana disse que nós precisamos melhorar sim porque o salário e com certeza não as horas extras, mas o salário 
porque é uma situação fixa onde entra o prefeito e sai o outro prefeito, então quando se tem um salário que é 
digno você pode ir trabalhar e você não depende da hora extra achar que vai chegar e falar não esse mês o 
Edivaldo não vai ganhar hora extra e a gente vê, então quer dizer na mesma hora que dá, não dá, mas enquanto 

não dá para se fazer esses cálculos, esses estudos nós temos que pensar sim nas horas extras que foi retirado que 
foi tirado é que nem o Val falou, que nem o nosso presidente falou, o quê que foi dito aqui que as coisas estão 
difíceis cada vez subindo inflação é a gasolina, óleo diesel, mercadoria é tudo, então quer dizer eu acho que nós 
temos sim cada um de vocês estão correndo atrás dos objetivos de vocês ninguém tá aqui pedindo nada do que é 
indevido é pedindo um salário melhor que aonde se vocês trabalham são dignos de trabalho, então são mais que 
merecedor eu acho que nós temos sim que sentarmos e eu volto aí no final agora da sessão para a gente tentar 
ver, pensar, escutar vocês e fazer uma nova reunião junto com os vereadores, com o prefeito, junto com o vice, 
até mesmo achei que estariam por aqui hoje, nós aproveitaremos para sentar tudo junto, mas a gente sentar e 
conversar e marcar uma nova reunião aí para semana que vem, o dia que for para discutirmos sobre o salário de 
vocês e sobre essas horas extras e tudo, com certeza nós vamos tentar estar fazendo o que pode para vocês tá 
bom, só isso obrigado. ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente, vereador, pessoal, sobre o que a 
gente discutiu na ordem do dia, mas chegou mais funcionário, eu acho que, eu vejo assim que eu só tenho que 
agradecer a presença de vocês que vem lutar por um objetivo, que é o direito, eu vejo no assim por exemplo que 
igual ao nosso município tem seis funcionários que trabalha nas estradas, são seis que trabalham, tocando esse 
município diretamente no sítio aí fazendo as estradas, trabalhando bem e com dificuldade que precisa de mais 
funcionários no pátio de máquina, tem gente faz até dois tipo de serviço, então é por aí mesmo e tem que vir e 
lutar pelo direito de vocês, lutar e pedir e nós temos que fazer reunião e eu acho que o prefeito tem que estar 
nessas reuniões e nós estamos aqui para lutar pelo direito de vocês, eu vejo que são salários que está baixo, hoje 
como não tem essas horas extras, mas tem que fazer um estudo de como foi feito no passado, eu vejo que sou 
vereador a quantos anos, era um salário defasado a muitos anos atrás aonde na gestão do Magrelo teve um estudo 
que foi feito, foram enquadrado várias categoria de trabalho pessoal, dei uma ajudada muito grande, mas no 
decorrer dos dois ou três anos a defasagem vem e vem grande, então eu acho que se nós sentarmos com o 
prefeito, disposto e com vontade, eu principalmente estou com vontade, o funcionário olha na gente feliz, eles 
pensam ‘poxa vida pelo menos um vereador está lutando por essa finalidade’ é duro a gente passar de repente, eu 
não sou aquele cara que vou lá cobrar, direto cobrando no pátio de máquina, mas eu vejo o trabalho que é feito 
porque eu ando de município inteiro e vejo as estradas recuperadas todos trabalhando então vocês tem direito, eu 
acho que tem que ser dessa forma, tem que cobrar, tem que exigir seus direitos, da mesma forma as meninas 
Conselho Tutelar quantos xingos que as vezes levam, as vezes de mãe e de outros pais que às vezes não está por 
dentro de como é que se cria um filho e vem vocês que estão agindo em cima da lei, mas as vezes é xingado, 
então vocês podem contar com a gente aqui, vamos conversar depois e não vão deixar parado, eu acho que só 
esse bate papo, nós temos que cobrar bastante do prefeito e ele também tem que fazer a força dele, executar 
certo, mas acho que tem jeito sim de fazer uma melhoria para o funcionário público, o município é tocado por 
essas pessoas e nós estamos aqui para provar, para analisar os projetos, a gente tem bastante conhecimento, 
prática, a gente por dentro de tudo que acontece hoje dentro de uma câmara de vereadores e na administração, os 
anos que nós estamos aqui fazendo parte, mais de vinte anos, então a gente vê se o cara falar que não tem 
conhecimento, que o vereador tem conhecimento é só se ele quiser, mas se ele tiver vontade tem conhecimento 
de tudo, eu hoje não sou presidente da Comissão de Finanças e orçamento, mas eu faço parte dela e é uma parte 
bastante exigida, então tem o presidente e o membro pode contar comigo vamos fazer, conversar e vamos fazer 
essa melhoria e no ano que vem se Deus quiser vocês vai fala assim ‘poxa vida valeu a pena nos estarmos na 
sessão e fazer o requerimento’ e continua fazendo esses requerimentos importante. Muito obrigado. ISABEL 
LOURENÇO BORGES. Boa noite presidente, vereadores auditório aqui presente. Quero parabenizar vocês, por vocês 
estarem aqui, continuem assim participando dessa casa de lei para que vocês tenham conhecimento das 
aprovações, indicações, e tenham a certeza de que a gente está aí para aprovar, vocês são merecedores e como o 
salário está defasado a gente pode sentar em reunião e discutir o salário de vocês, também quero parabenizar os 
maquinistas, os tratoristas, motorista de caminhão, eu tive acompanhando na Água da Limeira junto com o Daniel 

e mais alguns motoristas o trabalho foi feito, foi brilhante aquele trabalho, muito bom, e dizer a vocês que essa 
casa de lei, se depender de mim, vocês tem o aval nosso para sentar e discutir os assuntos. Eu quero dizer 
também sobre uma indicação que eu fiz a respeito do colégio da Escola Municipal Hercília Camargo Coelho, que 
seja providenciado uma sala de aula e uma ampliação da secretaria pois não existe espaço físico para os 
funcionários, eles tem muita dificuldade e assim na próxima segunda será aprovado aqui nessa casa de lei para 
que seja aprovado. Muito obrigada. LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite para as demais pessoas que não estavam 
no início da nossa sessão. Torno a colocar, não adiante a gente falar aqui para poder abafar a situação sob extras 
no nosso município, sabemos nós que houve uma denúncia do espelho do relógio ponto em nosso município este 
ano e sobre as extras, isso foi para o ministério público e sabemos que se não fez a extra não vai ter como ter a 
legalidade de estar pagando isso no salário dos funcionários público devido essa denúncia, mas torno a repetir, 
vocês têm direito, esses dias atrás nós estávamos vendo e conversando isso na minha casa e eu vejo assim, 
realmente uma defasagem sobre o salário dos motoristas em nosso município no geral, então que nós possamos 
estar sentando e conversando, porque realmente eu acho pouco o que vocês ganham, como motorista, desde lá do 
ônibus ao maquinista, até ambulância, eu acho pouco, mas que nós possamos fazer isso, sentar e estudar para 
que isso seja efetivado porque não adianta nada eu chegar no prefeito e pedir para o prefeito dá um jeitinho, daí, 
então que isso seja realmente efetivado, estamos aí estudando um novo concurso para o nosso município temos 
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uma tabela para ser estudado aonde foi colocado todas as áreas dos funcionários, é toda parte das políticas 
públicas do nosso município foi colocado, que nós possamos estudar essa tabela, eu vejo que lá atrás, no último 
concurso que nós tivemos eu acho que houve uma desigualdade muito grande sobre salário, que de repente 
administrativos tem um salário tão alto, e de repente aqueles que estão com a mão na obra, teve um salário 
menor, técnicos administrativos tem um salário muito alto, então que nós possamos sentar, estudar essa tabela e 
que seja efetivado isso na vida de vocês que óbvio quando vocês estiver fazendo a extra no trabalho de vocês, 
vocês vão receber, mas não para legalizar um salário, eu sou contra isso, eu acho que nós temos que sentar, 
avaliar e estudar para que seja efetivado, tanto isso como vocês maquinista, motoristas de ônibus, motorista de 
caminhão, as meninas do Conselho, sei muito bem o que vocês passam, nós estamos sempre aí conversando uma 
com a outra e nós conhecemos as famílias que vocês atendem, passam para mim também depois no serviço de 
convivência, elas sabem disso, não sou contra, mas que tudo tem que ser bem estudado e efetivado. Quero 

parabenizar aqui nesse momento a Secretaria de Assistência Social juntamente com o Senac, sexta-feira passada 
nós tivemos um evento que foi a entrega dos certificados dos cursos realizados no nosso município através do 
SENAC, foram quatro cursos, foi uma noite emocionante, foi de chorar de ver a motivação de vida que algumas 
mulheres tiveram, a perspectiva de vida que elas têm hoje através desses cursos realizados, através da Secretaria 
de Assistência Social com a parceria do SENAC em nosso município, esteve lá alguns vereadores, o Val esteve, o 
Dema, o Odair a gente já sabe que estava com um problema de saúde na família, enfim acho que o Mineiro estava 
lá também, tivemos também sexta-feira o evento da promoção da APAE, foi no Pesque Pague do Ico, foi realizado 
o torneio de truco, nós dividimos, ainda de manhã que a gente conversou, o Val falou ‘Luciana se eu não conseguir 
ir me representa lá’ e eu gosto dessa parceria, que nós possamos estar falando o  nome de todos os vereadores 
nos lugares onde a gente vai, isso é importante. Foram dois eventos no mesmo dia, até tentamos mudar a 
formatura de entrega de certificado dos cursos realizado pela secretaria, mas não tinha outra data, o SENAC não 
conseguiu adiar para outro dia para que nós pudéssemos descer também no Ico e participar também do evento 
que era uma promoção para a APAE. Mas, quero aqui parabenizar todos os funcionários da assistência social, se 
desempenharam nesse evento que teve sexta-feira que foi muito bonito, foi lindo de ver as meninas chorando e 
assim, quando elas entraram por aquele corredor a sensação que eu tive que elas estavam mesmo indo buscar um 
certificado de uma universidade, isso que eu senti dentro de mim sabe, porque aquilo foi muito importante nós 
tivemos no município o curso de designer de sobrancelha, auxiliar de cabelereiro, maquiagem, manicure e pedicure 
que teve no caminhão do SESC, caminhão da beleza, carreta da beleza que estava ali próximo à educação infantil 
do nosso município. São essas minhas palavras e que vocês venham buscar mesmo e venham participar da sessão 
sempre que puderem, principalmente os funcionários, obrigada pela presença de vocês. ODAIR JOSÉ BOVO. Boa 
noite presidente, aos demais vereadores, pessoal do conselho, maquinista, secretário, aos amigos que se fazem 
presentes. Eu só gostaria de estar falando que hoje teve reunião do conselho rural, ao qual eu fui nomeado nessa 
casa de lei para estar participando do Conselho Rural e a gente abriu uma discussão desde a reunião passada e a 
gente cabe passar a vocês, o Casagrande também estava lá, dentro do Conselho foi discutido a questão dos 
maquinários que existe, os maquinários agrícolas, a Prefeitura não consegue tá administrando e trabalhando, por 
falta de operador, por cobrança e vai ser criado uma associação e estamos estudando a maneira que vai ser criado 
essa associação, a partir daí vai ser doado maquinários para que possa tomar rumo na administração desses 
maquinários e foi falado também que vai ser chamado todos os vereadores e aquelas pessoas que mais necessitam 
dos equipamentos tá, isso eu é o que ia passar para vocês. Eu quero também agradecer a presença do Conselho 
Tutelar está presente, pela reivindicação, pelos maquinistas, operadores é muito justo e quero dizer também a 
gente não falou na ordem do dia, mas estamos falando agora que a gente tem apoio, tá junto com vocês eu falo 
isso porque minha esposa lá atrás de quatro anos atrás, não lembro, foi conselheira e eu sei da dificuldade que 
vocês passam quando o telefone toca é sempre algo que não é legal, nada de surpresa e não tem hora, não tem 
dia, não tem feriado e a gente tá aqui pela primeira vez que a gente tá na casa de lei e eu gostaria de dizer a 
vocês também maquinista, operadores, que a gente às vezes escuta algumas coisas assim que talvez fica um 
pouco chateado, mas podem contar conosco sabe, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês nas estradas rurais 
a gente vê que vocês estão trabalhando sim, vocês estão fazendo o papel de vocês, nós como vereador as vezes a 
gente é cobrado, é de chegar até o prefeito e pedir, o prefeito cobra o secretário, o secretário cobra vocês, mas eu 
quero dar os parabéns pelo trabalho realizado até agora, e na questão salarial, quando o Val me ligou, foi sexta-
feira, eu até estava em Ivaiporã atrás do negócio do médico da minha filha lá e eu falei para o Val ‘Val o que 
depender de mim eu estou disposto a discussão’ e a primeira coisa que eu falei para o Val é da gente vê a 
legalidade, porque eu como o Anderson falou, a Luciana falou, a gente tá aqui é para ajudar, nada para atrapalhar, 
então a primeira coisa é a legalidade, junto com vocês, nós e o prefeito, a gente tem que entrar em consenso e ver 
o que é melhor, não é só o caso de vocês como o Anderson falou são vários, o pessoal do Conselho que já vem 
reivindicando, que hoje eu vejo que as maiores reivindicações para nós aqui são vocês, vocês lá atrás que 

reivindicaram o salário, vocês atrás reivindicaram a questão da sexta e hoje estão de novo, então quer dizer vocês 
estão indo atrás, existe um ditado ‘quem não chora não mama’ e é real, se vocês ficarem sentados quietinhos tudo 
iria ficar melhor, para quem está administrando, para nós não tinha que ter discussão, não teria nada, mas eu 
vocês estão no direito de vocês, eu quero dar os parabéns e a gente tá aqui para isso mesmo, para ajudar a 
desenvolver a cada um de vocês, eu acho que o que foi falado é real, eu como agricultor hoje a vinte anos atrás 
vendia um saco de soja por r$ 50 e hoje continua r$ 50, vendia 1 kg de café a r$ 4 e hoje continua preço, por essa 
dificuldade que vocês estão passando todo mundo tá passando, mas é justo tá pedindo, nós temos obrigação se o 
prefeito já falou para vocês que têm meios de conversação, vamos conversar, vamos lutar e  tem o meu apoio, 
obrigado. ADEMIR APARECIDO CANDIDO.  Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, vocês que estão 
presentes, boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar o vereador Anderson pela indicação, muito válida e 
aproveitar e pedir que seja colocado em todos os setores que foram feitos, no município, Vila Rural, ginásio, 
identificação do nome, é bonito chegar lá na placa e ver o nome do prefeito lá de trás que lutou para construir 
aquilo, nome dos vereadores, então tem vários lugares que não foi feito ainda, não só na praça, mas em outros 
lugares também. Pessoal do Conselho também, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, a gente sabe que é 
complicado, é um serviço árduo, a gente faz parte disso, as vezes tem que pegar a ambulância e acompanhar, 
fizeram o pedido aqui e a gente vai tentar para resolver, conversar e ver o que pode ser feito. Pessoal também do 
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pátio de máquinas, companheiros da gente, parabenizo vocês pelo trabalho de vocês nas estradas que estão 
fazendo aí, a gente recebeu muito elogio, mas tem esse problema da defasagem do salário, então o problema que 
a gente funcionar também sabe o trabalho que é complicado, mas a gente está aí para conversar, para decidir, 
para ajudar vocês somos companheiros de trabalho e depois da sessão vamos ver que a gente pode fazer, começar 
daqui para frente ver o que pode ser tomado, ajudar esse pessoal aí que realmente trabalha e como disse carrega 
o município nas costas. Era isso, muito obrigado. Presidente DORIVAL CAETANI, só para complementar, vocês 
sabem que essa câmara é parceira, eu até consultei a mesa Cláudio, tanto vocês como também o conselho, a 
gente geralmente é escrito, mas vocês têm alguma coisa para falar aos vereador, eu dou a palavra para você 
dentro da legalidade, vocês tem o direito de falar, ou pode levantar você e falar aí perante nós por dois minutos 
dentro do assunto, ninguém, conselho também é aquilo que vocês requereram, mas nós vamos atender vocês, 
talvez a nossa sala está meio ocupada, mas nós vamos ouvir vocês. Eu queria dizer mais uma vez, talvez tem 

algumas pequenas divergência de repente no emprego, eu fui chamado umas duas vezes lá, mas a gente sabe a 
luta que vocês faz e nós sabemos da responsabilidade, o que que é pegar um caminhão, Anderson você que é 
carreteiro também, pegar um caminhão carregado com quantos mil quilos de pedras lá no Odair Judai, aonde dá 
quase dezesseis quilômetros daqui lá, pronto para ir daqui de Lidianópolis e voltar com caminhão com tudo cheio 
de buraco, pedra, ponta de pau, num caminhão daqui lá não é fácil, então a gente sabe que vai lá buscar uma 
viagem daqui lá, não dá para dar duas até o almoço se abusar, pela distância que é longe, talvez pessoas falam 
que não rende o serviço, mas não rendi o serviço, mas olha para você ver a distância, imagina, a gente sabe o 
valor que vocês tem, a gente vê o tanto que o Osvaldo Dias com aquela máquina cortando pedra, entendeu, 
aquela retroescavadeira hidráulica com tanto de pedra o Divaldo o tanto que luta por aí, a gente sabe a luta de 
vocês, então a câmara tem certeza fazer milagre não dá, não tem como, mas alguma coisa tem medo, mas a 
gente reconhece que o funcionário carrega a prefeitura nas costas, carrega o vereador, carrega o prefeito e jamais 
a gente vai tentar encurvar para vocês, todos vereadores aqui tem ansiedade de resolver, porque nós já ouvimos 
esse clamor do salário não é de agora, três ou mais gestão atrás, entendeu, tentamos uma vez reformular todo o 
quadro de funcionário, naquele momento estabilizou ficou até bom e depois defasou de novo, aquilo que a Luciana 
falou ali é verdade, entendeu na época a gente viu que talvez as pessoas com graduação maior da administração 
pegou o salário melhor mesmo e a gente poderia até ter visto na época eu me culpo também porque eu estava aí, 
porque um operador de máquina o salário dele tem que ser bem pago, entendeu e não só eles como os outras 
profissões que a gente sabe, igual o conselho é cargo importante, mas tem que buscar legalidade porque denuncia 
tem mesmo, todo dia por aí, eu acho que vocês tem que pensar na aposentadoria porque hora extra vai cair, o 
prefeito deixou bem claro para nós na conversa minha e do Claudião, eu sei que tem todo direito de fazer as horas 
extras que vocês quiser, mas a gente sabe que hora extra e r$ 7 a hora e chuva e tal, então para quem trabalhou 
o dia inteirinho tem que fazer uma hora extra ou tem que enfrentar um sábado talvez tenho vontade de ficar com 
a família não dá muito antes de fazer hora extra, a gente sabe que é hora extra é duas horas por dia, uma hora 
por dia, meia hora por dia, e você trabalhou a semana inteira e no sábado o cara quer descansar, ficar com a 
família, não é fácil a vida, eu quero dizer para vocês que estão de parabéns de requerer, vocês não estão pedindo 
coisa injusta, tanto do conselho quanto pátio de máquinas, tenho certeza que se a câmara achar uma válvula de 
escape para ajudar vocês, nós vamos chegar no prefeito e vamos pedir, todos vereadores estão cientes do clamor 
de vocês, foi bom vocês vim, foi bom vocês quererem a câmara está ciente do que está acontecendo, só vamos 
pedir para vocês ter paciência, vamos estar conversando, já começamos a conversar e encerrando a sessão vamos 
ouvir vocês, um por um, se vocês não requereram uma reunião, vocês requereu só a resposta e eles requereram 
uma reunião então vamos atender eles e se precisar amanhã vocês, hoje ainda vamos atender vocês se forem falar 
conosco, eu não marquei com vocês do conselho. 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 JOSÉ BOVO 
                                 Presidente                                                1º Secretario 
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