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   39.ª SESSÃO 
24.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 39/2017 – Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete 
(07/08/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Trigésima Nona Sessão e Vigésima Quarta Sessão Ordinária. 

Com a presença nove vereadores. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a 
presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Mateus, capitulo 14, Versículo 13-21), realizado pela 
Vereadora Isabel Lourenço Oliveira, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as 
seguintes matérias: Atas n.º 36, 37 e 38/2017, foram colocadas em discussão e votação e aprovadas 
por unanimidade; Oficio n.º 261/2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo Projeto de 
Lei n.º 797/2017; Oficio n.º 263/2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo Projeto de 

Lei n.º 798/2017; Oficio n.º 272/2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo Projeto de 

Lei n.º 799/2017 -PROJETO DE LEI  Nº 797/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Dispõe sobre a 
elaboração do PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 do município de Lidianópolis e da 
outras providencias - foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e 
Orçamentos, Educação Saúde e Assistência Social, Serviços e Obras Públicas; PROJETO DE LEI  Nº 
798/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração do 
Orçamento do município de Lidianópolis para o exercício financeiro de 2018 e da outras providencias - 
foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação 

Saúde e Assistência Social, Serviços e Obras Públicas; PROJETO DE LEI  Nº 799/2017. Autoria: Poder 
Executivo. SUMULA: Fica autorizado a criação de 01 (uma) vaga para o cargo de nutricionista no 
quadro geral de pessoal efetivo, altera o anexo III do grupo ocupacional profissional da lei municipal 
nº 665/2014 e da outras providencias - foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação 
Final, Finanças e Orçamentos; INDICAÇÃO nº.43/2017. Autoria do Vereador Antônio Augusto Maciel 

Filho. Que seja construído 1 (um) Banheiro Público próximo ao quiosque, na Praça Antônio Chirchia, 

na rua N.Sra. Aparecida, nesta municipalidade; INDICAÇÃO nº.44/2017. Autoria da Vereadora Rosana 
Rocha da Silva. SUMULA: Que Seja providenciado a construção de 1 (um) quebra-molas na rua Santa 
Catarina, em frente a igreja Assembleia de Deus, nesta municipalidade; COMUNICADOS Nº CM 69362, 
75129, 156175 e 5161753/2017 – Autoria do Ministério da Educação. Comunicando a liberação de 
recursos para municipalidade (R$ 31.327,50). No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: ROSANA ROCHA 
DA SILVA. Realmente sobre o projeto, temos o plano plurianual que existe e é longo, nós temos 
um mês para avaliar e verificar todos, porque nós sabemos que isso são metas também que vão ser 

colocadas em outros planos e através dele que tanto LOA, as leis orçamentárias também são regidas, 
então por isso nós temos que ter esse cuidado e ver se também comtempla todos os setores, porque 
de repente na visualização de um setor e o outro também precisa às vezes melhorar em alguma coisa, 
porque nós sabemos, vamos dizer assim, a administração é ampla e a gente tem que tomar o cuidado 
com todos os setores. A indicação, foi um pedido do próprio pastor, me encontrou na rua e me falou 
que ali em frente à igreja da assembleia, que tem nos finais de semana principalmente, eles, eu até 

admirei porque é uma subida, na realidade sobe em alta velocidade, esses dias inclusive um jovem, 

uma criança que estava ali passando junto com os pais, ainda quase pegaram na rua, o carro em alta 
velocidade, então é um cuidado que a gente deve ter, ele falou assim “olha o quebra-molas há pelo 
menos a lista” para estar passando ali, a passagem de pedestre, mas nesse caso eu acho que se não 
respeita que ali é uma subida e ir em alta velocidade, eu acho que só lista de pedestre não vai 
resolver, então contando as metragens que tem um tanto de um lado quanto do outro colocar um 
quebra-molas no meio, eu acho que vai resolver um pouco o problema da alta velocidade; ANTÔNIO 

AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente e demais vereadores presentes, sobre a indicação que a 
que fiz, mais ou menos a 20 dias, ali onde o pessoal joga truco, ficou bom, até foi uma indicação 
minha quando foi feito ali, aqui está escrito quiosque, mas é ali perto do truco, onde o pessoal joga,  
ali tinha árvore e foi cortada à uns 4 anos atrás, ficou o sol, então eu entrei com indicação pedindo na 
época era o Magrelo, que fizesse ali uma cabana para o pessoal jogar o truco, porque em Lunardelli 
tinha, Ivaiporã tem, e ficou muito bom, o pessoal brinca, mas eu sempre passo por ali, e o pessoal 
sempre fala de um banheiro, porque a nossa cidade nunca teve banheiro público, e para ter um 

banheiro tem que ter também uma zeladora, tem que zelar, dar uma limpeza pelo menos duas ou três 
vezes por semana e também eu acho que o banheiro se chegar acontecer, com uma torneira da água, 
quando chegar 5 horas da tarde e eu penso comigo e ele tem que ser fechado porque a noite, aqueles 
que frequenta o truco, que está por ali, então lógico eles têm respeito e vai cuidar bem, mas de noite 
você não sabe o que acontece, então eu acho que deveria chegar 5 horas da tarde, o funcionário, não 
sei se tem algum deles ali, o funcionário que trabalha na rodoviária para fechar, então a gente fez 
aquela indicação a pedido do pessoal e ficamos contentes, há várias pessoas, esses dias até a própria 

Maura falou “porque que você não faz um banheiro? Porquê, da dó do pessoal, eles vem aqui e a 
gente tem que ceder”, então eu fiz essa indicação e eu acho que o Prefeito vai analisar com carinho e 
eu acho que deve ter, porque é um lugar que nosso pessoal gosta de distrair, passar a hora deles, e 
eles cobram mesmo e com direito, essas são as minhas palavras; LUCIANA DE JESUS MAIA. como a 
Rosana já colocou sobre o PPA que nós temos que estudar muito bem porque sabemos nós que esse 
vai pegar um pouco do próximo mandato, da próxima administração que está por vir, então são 
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orçamentos, são planos que nós temos que estudar muito bem, porque sabemos que vamos deixar 
para o futuro, então é bom analisar, tem que ver se nós podemos sentar, no decorrer dessa semana, 
procurar o Leslie e qualquer dificuldade nós estar procurando também a parte do executivo. Sobre a 
indicação da Rosana, que ela colocou, a gente sabe que os quebra-molas é uma coisa que nem eu tão 
dentro da lei ter quebra-molas dentro do Município, a gente sabe disso, mas infelizmente se de 
repente a polícia aborda alguém que está em alta velocidade a pessoa já vai procurar um político ou 

um de nós no caso, para poder te dar desculpa “mas não estava correndo tanto a placa era 40 e tal”, 
mas infelizmente até tem uma pessoa que me procurou esses dias para pedir para aumentar o 
quebra-molas porque as pessoas não estão respeitando nem com quebra-molas. Então eu acho que aí 
a polícia, nossa segurança tinha que fazer uma maior vista em cima disso. Sobre s indicação do 
Mineiro é válido sim, mas tem que haver dois banheiros, um feminino e um masculino porque desde 
quando ele é público, tem que ser dois e ele tem que tá aberto até uma hora da noite, porque existe 

público a noite também, então teria que ver, como você colocou, tem a parte do serviço gerais, se 

vamos ter pessoas para estar limpando, para depois não dar o mesmo comentário que às vezes a 
gente escuta sobre a rodoviária, então nós temos que ter muita segurança em cima disso. Presidente 
DORIVAL CAETANI, só para complementar um pouco, aqui os projetos de lei do PPA e também a lei de 
diretrizes, os vereadores, que é o primeiro mandato, não tenha malícia começar, procurar, estudar, 
procurar o secretário, procurar os secretários, porque isso é uma coisa bacana coisa muito importante 
para a população e talvez os vereadores no primeiro mandato é muito importante empenhar nesses 
projetos, ver quais as metas que tem para 2018, entendeu tudo dentro desse orçamento é muito 

bom, é importante, eu no primeiro mandato sofri muito, o Buzato já era professor aqui dentro, mas eu 
procurava saber o que tinha aqui, isso é tudo coisa de interesse da sociedade, da nossa comunidade, 
por isso é importante estudar e se tiver dúvida perguntar, todo mundo tem uma inteligência e 
capacidade aqui dentro, mas é bom estudar isso que é muito importante. Na ORDEM DO DIA, não foi 
apresentada matéria para discussão. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ISABEL 

LOURENÇO, boa noite presidente, vereadores. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos 

vereadores na audiência pública no Porto Ubá, muito obrigado pela presença de vocês, uma honra 
para gente ter vocês lá, que apareça mais porque mostra que a gente está trabalhando. Gostaria de 
fazer um comentário, aproveitando a presença do vice-prefeito, depois de acordo com as leis faça 
uma indicação, nós temos o posto de saúde, eu queria pedir abertura la para que faça uma garagem 
para o carro da Saúde, que permanecerá ali no posto, no momento infelizmente vamos ficar sem o 
nosso motorista por horas, então eu gostaria aqui, diante dos vereadores solicitar uma abertura se 
fosse possível, para construir uma garagem de carro que for permanecer lá para conservação do 

veículo para não ficar na rua; LUCIANA DE JESUS MAIA, quero parabenizar o departamento, a 
secretaria de esporte, a Camila, o prefeito, o vice-prefeito, pelo campeonato José Bernardelli que 
encerrou domingo depois de todos esses dias, de todos esses Domingos, que vem aglomerando 
bastante gente no campo suíço, foi um lazer gostoso para toda a família, para toda a comunidade e 
parabenizar também as comunidades, porque todos aderiram a fazer o seu time e vir até aqui para 
fazer isso acontecer, e se não tivesse pessoas para olhar e estar jogando é porque a comunidade 

abraçou a causa e todos vieram, a Casa Familiar Rural, a Rosana teve aí quase todos os domingos 

tomando a frente da Casa Familiar Rural, quem eu mais vi ali era a Rosana correndo atrás, sempre 
servindo ali a bebida, o salgado, sempre pronto para poder estar ajudando, parabenizar você Rosana, 
você é um pé de boi, firme, eu já falei isso domingo e estava falando para o Adilson isso e a 
participação, também a ida, como a Isabel colocou, da audiência pública que teve lá no Porto Ubá, nós 
tivemos quarta-feira passada em Porto Ubá e na quinta-feira tivemos a audiência pública aqui na 
Câmara, porém eu acredito que Lidianópolis precisa de mais participação da comunidade, eu acho que 

tem que vir mais, ficar por dentro do que está acontecendo, que nós estamos colocando isso mesmo, 
assim as claras a comunidade, para comunidade estar sabendo o que está passando, o que vem, o 
que está sendo gasto,  tudo está sendo colocado em audiência pública, então convidar mais, eu 
convido mais a comunidade para poder tá participando das nossas audiências que já teve mais de 
uma aqui no nosso município, como aconteceu no porto bar no salão lá no Porto Ubá encheu, estava 
cheio de gente, achei bonito o Porto Ubá, porque eles foram para participar para estar informado 
sobre audiência pública e também para fazer uma indicação, foi lá para defender o seu motorista de 

ambulância, reivindicaram, eu acho bonito quando a comunidade trabalha junto, as coisas acontecem 
quando existe uma comunidade unida, eu até parabenizo você Isabel representando Porto 
Ubá, porque as coisas vai acontecendo conforme o povo vai exigindo, e na medida do possível, 
perante a lei, a gente vai vendo aquilo que pode ser feito. Então quero parabenizar o Porto Ubá e o 
nosso campeonato, a Camila que todos os dias esteve ali sentada na mesa, e que também já vai 
acontecer, está para acontecer um campeonato de campo, eu acho que isso é bom acontecer, porque 
movimenta a nossa cidade e a nossa cidade precisa de lazer; ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa 

noite. Nós temos aqui te parabenizar o setor da saúde pelo agosto azul, eu falava em campanha que o 
dinheiro da prevenção tem que ser gasto na prevenção que não deveria ser depositado para chegar no 
final do ano e comprar carro, para daqui e dali que realmente, porque ainda a prevenção é o melhor 
remédio de você evitar a doença, você chegar fazer os exames, estará ali antecipando o que pode 
acontecer, porque depois que a doença tomou conta aí não resolve mais, e eu até citava faz 5 anos 
atrás, quantos casos foram descobertos e as pessoas fizeram um controle e estão aí vivas e se tivesse 
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deixado passar os 5 anos, agora elas não teria esse tempo de vida, então por isso que aí a prevenção 
do câncer de próstata, que os homens realmente procurasse a saúde, fizesse seus exames e aí está 
sendo oferecido os exames laboratoriais o PSA de prevenção e que realmente procurassem e fizessem 
a parte que lhes cabe, então se está sendo oferecido, que eles procurem realmente e vão verificar, 
porque o homem tem dessa, só procura mesmo o posto quando ele tá lá deitado e não consegue fazer 
nada, ou seja, ele não faz a prevenção, aí você fala assim “nossa porque o índice de mortes de 

homem é bem diferente do da mulher”, porque ela realmente procura ver se tem alguma coisa, ela 
vai procura se existe exame de prevenção ela tá lá e os homens já se reserva um pouquinho, então a 
gente pede para que realmente procure um médico, essa semana já que está sendo levantado essa 
bandeira do agosto azul que os homens realmente procurem, façam seus exames, e mantenha seus 
exames em dia. Então, por isso a gente fala e parabeniza e os administradores por estar colocando o 
dinheiro aí certo de prevenção para a prevenção. Também, agradecer a administração que tem dado 

apoio às entidades e quando existe essa abertura nós estamos ali a frente da Casa Familiar Rural, 

juntamente com a coordenação, porque vocês sabem eles não recebem verbas direto, então nós 
temos em torno de 60 alunos para alimentar, são sete refeições por dia, café da manhã 7:30, 10:15 
almoço, tem café da tarde e ainda tem uma colação, a janta e nós temos ainda colação 9 horas que é 
uma bolachinha, o leite, porque eles passam o dia e a noite, então nós temos as refeições, o governo 
oferece um pouco de merenda, mas é muito pouco diante de tudo isso que eu falei aqui e daí nós 
temos gastos principalmente com alimentação, carnes, ect., a prefeitura tem dado apoio na troca de 
chuveiro, de lâmpadas, de porta, então quem está do lado dando apoio, mas nós precisamos, nós 

temos giz, material de expediente que nós recebemos alguma coisa, mas precisando muitas vezes 
comprar, ventilador que estraga e a todo momento você tem que fazer reposição, é um liquidificador, 
então hoje já com o dinheiro que nós arrecadamos, nós já adquirimos o liquidificador, hoje mesmo 
nós pagamos em torno de R$ 880,00 no Pavan, ficou mais ainda para pagar, mas a gente já vai se 
policiando para a gente manter pelo menos a credibilidade diante da sociedade, a gente agradece por 

dar essa abertura para gente poder estar aí para as entidades, e isso não é oferecido só para nós, nós 

vemos que na festa do município foi oferecido para APAE, para as Associações dos moradores, para o 
colégio Dom Pedro, só que alguns não aceitam, porque tem sábado e domingo geralmente, mas nós 
precisamos, então encabeçamos e vamos atrás, porque depende do que é necessário. 
Também, parabenizar a Secretaria de Esporte, que hoje eu escutei no colégio que é muito bom 
porque reúne principalmente as famílias, então são domingos de lazer que você encontra ali a criança 
correndo, o jovem, o adolescente, a pessoa de idade, então reúne todos, inclusive até aqueles que 
não jogam, de repente arrisca e se junta ao time e é muito bom isso, e principalmente é um encontro 

de amigos, é lógico que tem aquele que as vezes fica nervoso, não gosta de perder, mas isso faz 
parte, o jogo é importante e eu acho que realmente já deveria iniciar outro e parabéns ao setor de 
esporte; ANDERSON CLEITON ALVES, boa noite senhor presidente, aos demais vereadores, Beramar 
secretário e a vocês que estão aqui presente boa noite, boa noite também meu filho Cauã que está ali 
no cantinho. Eu queria, gostaria de parabenizar primeiro de tudo o prefeito Adauto por ter tido essa 
iniciativa do Esporte, onde ele fez aí esse torneio, junto ali com os integrantes do esporte a Camila, o 

Pelé, o Jorge e enfim, todos eles que estão aí junto nessa batalha desse campeonato para dar certo e 

que fez aí um campeonato para praticamente unir o nosso município, nosso povo das diaconisas e 
tudo mais, que montassem os times dentro de Lidianópolis, então isso foi uma iniciativa muito boa, 
muito bonita onde tive o prazer de estar acompanhando quase todos os jogos, estive ali junto, o 
Adauto ali em todos os jogos estava ali, como também atletas jogando, o Cido junto aí nessa batalha 
também por ali, junto com a Lúcia e tudo ali, então quer dizer a essa Câmara quem estava por ali, o 
Odair e nós, eu sempre vi a Luciana, a Rosana sempre junto e enfim quem esteve ali participando e 

junto com a população, então foi um campeonato bom que começou bem e com certeza terminou 
melhor ainda, terminou um campeonato bonito, um campeonato bem montado e bem feito. 
Parabenizar a todas as equipes, aonde as equipes que não puderam chegar na final, outros que 
chegaram como com certeza os campeões aí que tiveram ali que ganharam, não pude estar no 
campo, viu o Luciana, lá na final, estive em todos os jogos mais agora na final não pude comparecer, 
não estava bem desde sexta-feira, fui para o hospital sexta, voltei não estava bem, voltei no sábado e 
soro de um lado, soro de outro, e não consegui ir no campo, então quer dizer a minha ausência de 

não estar ali agora na final foi isso, até quando eu tinha o prazer de estar ali porque quem é o 
campeão ali, é distribuidor de gás, o Toni, o meu pai Ismael, sobrinho Ruan, o Ruthieri, o Aquiles, 
enfim todos lá que são companheiros também, o Cara, o Ivan, o Guiná, então quer dizer, a 
gente estava ali todos os dias, e isso é muito bom Lúcia, um campeonato bom onde estava precisando 
disso para unir o nosso pessoal de Lidianópolis, sabe, isso aquela faixa etária de pessoas com mais 
idade, de pessoas de meia-idade, então quer dizer, movimentou o Lidianópolis com nossa população, 
então foi muito bom, prazeroso, os meus parabéns e que continue assim, que vem aí mais me tornei. 

Quero dizer aí também que amanhã, assim como a Rosana já falou, vai estar aqui já atendendo, que 
chegou uma carreta que é para a prevenção do câncer do homem, vai estar da mulher, isso vai estar 
amanhã é da mulher vai estar amanhã porque até tem até teste de pele, porque isso é legal, é os dois 
vai ter não só da mulher, vai atender amanhã o dia inteiro e quarta de manhã, aí quarta-feira também 
no posto de saúde, que é a prevenção do PSA do homem que vai ser atendido quarta, quinta e sexta, 
então isso a gente tem que falar para as pessoas aí que já estão acima de 40 eu ainda estou com 39, 
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mas as pessoas que estiverem acima do 40 procure posto de saúde, tudo para se prevenir com esse 
exame vai ter e nós estamos lá dentro e nós somos  um ponto crucial para chamar a população e que 
venha e que se faz, então é isso que eu gostaria de falar para vocês que a nossa administração, Cido, 
nós aqui da câmara, nós estamos aqui para somar junto com o executivo e que as coisas quando ela é 
boa e que está ocorrendo que está dando certo com certeza você me conhece e conhece a cada um 
daqui nós vamos estar aqui e vocês podem estar contando com a gente e a gente com vocês; 

Presidente DORIVAL CAETANI, só notificando o porquê do primeiro secretário ter saido, foi algum 
problema de saúde com o sogro, então teve que sair rápido. Eu quero mais uma vez dizer que os 
projetos de lei está aqui, o projeto de lei que a Rosana comentou que é da nutricionista, que hoje é 
mais barato contratar uma nutricionista do que contratar uma empresa, parece que sai por menos da 
metade do preço e a promotoria está cobrando também, quando nós temos concurso, eles estão 
proibindo nós de não fazer licitação quando tem meios de abrir uma vaga ou até do concurso, então 

eu conversei bastante com a Rafaela, conversei com a administração, os vereadores vai se inteirar a 

respeito disso. O Esporte que todo mundo comentou, eu comentei com o Buzato ontem, dentro do 
campo, esporte é uma coisa que tá dando certo no nosso município, todo mundo vai, todo mundo 
gosta, encheu de gente naqueles campeonatos, eu gostei muito e eu acho que a câmara de vereador 
tem que estar sempre olhando isso com bastante carinho, Porto Ubá também, temos que fazer um 
campeonato e cobrar que leva um pouco de gente para o Porto Ubá, que também gosta muito de 
esporte, temos que cobrar para dividir um pouco a extensão e levar para lá também, mas o esporte é 
muito bom. Eu quero parabenizar a equipe, até tinha uma ideia de trazer o campeão aqui para nós 

fazer um agradecimento para eles, mas não sei se vai ser fácil de convocar, fala com a Camila trazer 
eles para nós fazer um agradecimento aqui para todos, mas acho difícil porque tudo trabalha, mas se 
desse, seria bacana, vim aqui na câmara, tirar uma foto, os vereadores que não pode estar todo 
mundo junto lá, está aqui agradecendo eles. Eu queria justificar Isabel da audiência pública do Porto 
Ubá, do distrito que todos nós amamos, eu não pude estar na audiência, porque eu estava 

acompanhando um paciente em Londrina, semana passada foi uma semana que eu tive a Londrina, 

Buzato sabe que me arrumou o carro para ir para lá duas vezes, e eu cheguei de lá já era bem mais 
de 7:30, quase oito horas eu passando ali, então peço desculpa, soube que teve três vereadores, ou 
mais, mas não foi por desfazer, eu não pude estar mesmo, mas aqui na audiência segunda nós já 
estávamos aqui discutindo com o prefeito, com o secretário, com os vereadores aqui dentro. 
Presidente consultou o plenário, e de comum acordo ficou marcada sessão extraordinária para sexta-
feira, as 19:00 hs, para primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº799/2017.  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, 2º Secretário e   os demais vereadores. 
 
 
 
 

            DORIVAL CAETANI                                                 ODAIR JOSÉ BOVO 

                Presidente                                                             1º Secretário 
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