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   41.ª SESSÃO 
25.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 41/2017 – Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete 
(14/08/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quadragésima Primeira Sessão e Vigésima Quinta 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 (Deuteronômio, capitulo 10, Versículo 13-21), 
realizado pelo Vereador Anderson Cleiton Alves, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, 
constaram as seguintes matérias: Atas n.º 39 e 40/2017, foram colocadas em discussão e votação e 
aprovadas por unanimidade; Oficio n.º 273 /2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo 
Projeto de Lei n.º 800/2017; Oficio n.º 276/2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo 

Projeto de Lei n.º 801/2017; Oficio n.º 277/2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo 

Projeto de Lei n.º 802/2017; PROJETO DE LEI  Nº 800/2017. Autoria: 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 providencias - foi encaminhado para as 
comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos; PROJETO DE LEI  Nº 801/2017. 
Autoria: 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 
providencias - foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, 

Educação Saúde e Assistência Social; PROJETO DE LEI  Nº 802/2017. Autoria do Poder Executivo. 
SUMULA: Institui o Programa Municipal de Incentivo a Fruticultura e Cafeicultura – PROMIFRUGA no  
município de Lidianópolis, autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimo com subsídios a 
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar serviços de assistência técnica especializada em fruticultura e da outras providencias -  foi  

encaminhado para as comissões de Finanças e Orçamentos, Justiça e Redação Final; 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; INDICAÇÃO nº.45/2017. Autoria 
do Vereador Dorival Caetani. SUMULA: Que seja providenciado extensão da rede elétrica na rua minas 
gerais, nesta municipalidade; INDICAÇÃO nº.46/2017. Autoria do Vereador Dorival Caetani. SUMULA: 
Que seja providenciado a pavimentação asfáltica, no perímetro urbano, continuação da rua minas 
gerais ate a divisa da chácara do sr. pedro braga, nesta municipalidade; INDICAÇÃO nº.47/2017. 

Autoria da Vereadora Isabel Lourenço Oliveira. SUMULA: Que seja providenciado a construção de 1 
(uma) cobertura, tipo garagem no posto de saude de porto ubá, nesta municipalidade; INDICAÇÃO 
nº.48/2017. Autoria do Vereador Odair Jose Bovo. SUMULA: Que seja providenciado a pavimentação 
asfáltica ao final da rua Presidente Getulio Vargas, inicio do Loteamento Jardim Novo Mundo,  nesta 
municipalidade. No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: DORIVAL CAETANI. Eu também queria dizer, 
aproveitando o prefeito que esta aqui, que já é o segunda alerta que nós temos da promotora de 

justiça Dra. Rosana Araújo Ribeiro de Campo Mourão, a respeito da cortina verde, então só para 

deixar alerta, eu acho que o Rogério já esta levantando um estudo para poder responder, prefeito, 
acho que junto com o senhor nós podíamos até responder ao promotor, porque ele está pedindo uma 
posição nossa da câmara ou do executivo, então é o segundo ofício que ele manda para câmara, todos 
os vereadores estão cientes, se quiser ler está aqui, é provável que está recebendo lá também, só 
para deixar alerta que nós estamos esperando a resposta do executivo, se precisar para nós aprovar 
alguma lei, estamos a disposição. Eu só queria discutir senhores vereadores, pedir o apoio que a 

gente tem aqui na Rua Minas Gerais, eu entrei com uma indicação que seja providenciado 
a pavimentação asfáltica do perímetro urbano da Rua Minas Gerais, onde liga ali, é a última rua perto 
da chácara do Pedro Braga, onde hoje uma chácara já foi subdividido em quatro herdeiros e também 
mais dois são seis e também as mesmas pessoas pede a extensão da rede elétrica que também 
não tem, eu até havia conversado com prefeito, mas fiz a indicação que ali eles precisa da extensão 
de luz elétrica até já paga ali a iluminação pública, mas não é por isso que eles precisa de construção, 
precisa de uma luz adequada e eu estou indicando e pedindo ao senhor prefeito e apoio dos 

vereadores que chega até a intenção de luz que beneficia todos os moradores e também os 
moradores futuros que pretendem construir e no mesmo local tem aquele pedacinho ali que eles 
pedem a extensão do asfalto, de uma pavimentação asfáltica onde ali é um terreno bem caído, onde 
ha enxurrada, onde da erosão que também no futuro todo mundo tem o mesmo prazer de ter a tua 
pavimentação asfáltica onde beneficia e uma coisa que hoje uma Emenda parlamentar a nossa cidade 
está quase 100% já asfaltada e tem aí dois pedaços, o Odair Bovo também faz uma indicação e se 
Deus quiser no longo desses três anos, que três anos é pouco, nós vamos trabalhar junto para 

tentar resolver esses pequenos problemas que ainda tem no Município. Demais, temos mais um 
projeto de lei de segunda votação para hoje e as outras indicações também parabenizo, que entrou no 
dia de hoje. Muito obrigado. Na ORDEM DO DIA, foi apresentada a seguinte matéria para discussão: 
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 colocado 
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em segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
fizeram uso da palavra: DORIVAL CAETANI. Eu queria mais uma vez, dizer que está aqui a disposição 
de todos os vereadores os projetos de lei que foi tramitado na semana passada que é o PPA, projetos 
bastante sigiloso conforme já havíamos falado, tem quinze ou vinte dias para vocês olharem com 
cainho, na mão do Anderson, da Rosana, da Luciana, do Odair, todos os nove vereadores estamos à 
disposição, se precisar de alguma coisa, como já havia falado, e deixo alerto, está na mão dos 

vereadores, tem o Leslie, tem o que precisar está ai para ajudar, a Luciana até comentou hoje que 
tem mais alguma coisa para ser implantado no PPA, até gostaria que se precisar usar a palavra está 
na sua mão; ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente, demais vereadores presentes, 
prefeito, vice-prefeito, João Ronqui, José Antônio, filho do Val, Mauro, e o menino da rádio, boa noite. 
Eu pedi a palavra só para fazer um agradecimento, esses dias atrás eu fiz um pedido para o prefeito, 
não fiz nenhuma indicação, foi através de um pedido verbal, um pedido sobre o muro do cemitério, 

que foi feito as três partes em cima, os lados e o fundo tinha um muro baixo, pelo fato que tinha 

muitas árvores ali, então era bem fechado, mas, anos atrás, foi derrubado e limpado e ficou 
praticamente uns 80cm ou 60cm mais baixo, e os moradores do lado, até que o Val entrou com uma 
indicação hoje, o Nado irmão do Zé Carlo, e eles queriam que suspendesse aquele muro, o rapaz até 
propôs, se a prefeitura ajudasse, ele não cobraria a mão de obra, então eu fiz o pedido pessoalmente 
para o Adauto, eu não sei se ele terminou, ele fez a metade com o dinheiro dele, comprando material, 
tijolo e cimento, ele fez a metade, então ele fez um pedido para mim e eu vim conversar com o 
Adauto, e ele liberou lá e ia retornar para ele o que tinha gasto, porque ele também trabalha e tem 

serviço, e ele ficou muito agradecido, e eu também. Também, quero deixar registrado, que semana 
passada, quase nesse horário, nós vimos aqui, o Odair saiu, a perca de um grande amigo da gente, 
que era o senhor Nato, conhecido a muitos anos, nós moramos a muitos anos aqui, e também hoje a 
gente brinda, meu primo, da nossa família, e uma hora dessa eu acho que não chegou lá ainda, chega 
acerca das nove e meia em Ouro Fino, onde será sepultado, Tunico, o mesmo nome que o meu que é 

Antônio, a diferença só está no Filho e Augusto, então foi umas percas que nós tivemos, uma pessoa 

muito boa, eu considerava muito, não é por ser parente, mas, como pessoas boas, tinha a família, nós 
ficamos aborrecidos, mas o final de nossa vida é desse jeito, e faz um mês e pouco que a gente vem 
perdendo, o senhor Onor, mas também é uma parte que a Deus indique o nosso caminho, a nossa 
vida, então hoje ele nos deixou, vários anos, e está sendo sepultado amanhã cedo, na cidade de Ouro 
Fino. Nós só temos que agradecer aos amigos que esteve lá cedo, foi meio corrido, eu vi várias 
pessoas lá que participaram do velório do meu primo. Muito obrigado. ISABEL LOUREÇO OLIVEIRA. 
Boa noite presidente, vereadores (as) aqui presente, boa noite prefeito, vice-prefeito. A respeito da 

garagem do posto de saúde, tendo em vista que os carros da prefeitura ficam lá ao relente, e como 
nós iremos adquirir um veículo zero, então nós temos que conservar para ter por muito tempo. Quero 
agradecer, ao prefeito, ao vice-prefeito, ao secretário de urbanismo o Marcus, que está desenvolvendo 
um brilhante trabalho, diante do urbanismo e ele marca presença mesmo nos trabalhos, então, meu 
agradecimento a todos. Agradecer também aos companheiros, vereadores, pela aprovação das 
indicações que vem até a câmara. ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite presidente, senhores vereadores, 

prefeito, vice-prefeito, e assembleia que se faz presente. Em nome da família, quer agradecer, como 

você falou Mineiro, o carinho e a compreensão de todos, pela dor do luto, é um momento difícil que a 
gente passa, mas nós vemos que a comunidade de Lidianópolis está sempre unidade nessas horas, 
então a gente agradece a vocês, e eu peço desculpas pela sessão passada por ter saído correndo. Eu 
também gostaria de estar falando a respeito da minha indicação, até já conversei com o prefeito e 
com o vice-prefeito, a gente faz a indicação como um documento, e isso é um pedido da comunidade, 
volto a falar que não fazemos indicações por bonito, fazemos porque as pessoas pedem e é a maneira 

que temos de levar o pedido até o prefeito, então é um pedaço pequeno que vai ligar a Getúlio 
Vargas, que acredito que é coisa de quinze ou vinte metros que vai satisfazer dez famílias, não só as 
das ruas, como também as paralelas, então é um pedido que fazemos e nós agradecemos também a 
vocês vereadores por estarem sempre apoiando e também ao prefeito, ao executivo, do Projeto de Lei 
nº801/2017 que é referente ao carro, que vem via executivo, pela oportunidade que o prefeito deu, 
agradecer em nome do Márcio, que era presidente da APAE e fez um pedido para o Deputado, que é o 
Stéfane Junior, que eu fico feliz, porque a gente pediu voto para ele em Lidianópolis, eu, o Claudeir, o 

Fabiano da farmácia, e alguns companheiros, até o próprio Marcão Maciel me ajudou, e nós tivemos 
essa conversa em Curitiba, e o Deputado passou essa Emenda para nós, mas certamente não viria se 
o nosso prefeito não tivesse a liberdade de estar fazendo isso para nós, então eu agradeço em nome 
dos companheiros, e nós ficamos feliz por estar trabalhando. Do mais muito obrigado. DORIVAL 
CAETANI. Obrigado senhores vereadores, obrigado pelas indicações, também quero usar a palavra, 
não tem mais nenhum vereador para falar, o prefeito também não irá falar hoje. Quero agradecer 
também prefeito, na quarta-feira, todo mundo sabe que eu fui para Curitiba, onde nós arrumamos a 

cirurgia do Billa, o qual é funcionário do quadro geral do Município, foi uma cirurgia bastante delicada, 
que ele fez a prótese de fêmur, mas quero agradecer o apoio do prefeito, que deu o incentivo e o 
ajudou, como ali na saúde, eu, O Tiago, e os demais funcionários, ficamos lá quarta, no dia dez que 
estava marcada a cirurgia ele não conseguiu fazer, porque o nervosismo dele foi muito, e alterou a 
pressão e foi aquele transtorno, então eu fui obrigado a esperar para o dia onze, e na parte da tarde, 
mais ou menos duas horas, ele já foi para a cirurgia, e eu até vi para cá porque tinha sessão 
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extraordinária marcada para a primeira votação do Projeto de Lei nº799/2017, conforme já havia sido 
marcado, então gostaria apenas de agradecer o prefeito por tudo que foi feito, o Billa está muito 
contente, a família está muito contente, e é uma luta, até a gente abriu ali um leque bom no hospital 
do Campo Largo, amigos antigo que eu tenho ali, que faz cirurgia de joelho, cirurgia de prótese de 
fêmur, cirurgia de ombro, entre outras, são médicos que trabalha no Paraná Clube e atende até 
jogadores de futebol, então são médicos muito bom, até você Isabel que é da saúde junto com a 

gente, o Anderson, tem muitas pessoas que não andam por causa de um fêmur ou um joelho, e lá a 
gente consegue fazer, não totalmente de graça, um pacotinho de presente, muito bom. Então quero 
deixar a disposição, só que para essas coisas a gente precisa de apoio para poder levar e ajudar, os 
exames através do nosso posto de saúde, para isso a gente se coloca a disposição. Quero agradecer 
aos vereadores, a gente sempre está precisando de uma extraordinária quando é coisa de 
emergência, sempre estão aí, temos discutido, o prefeito e vice-prefeito tendo que pedir o 

consentimento da câmara, como veio hoje, pediu incentivo, ajuda e autorização da câmara, então 

todos os vereadores estão cientes que nós trabalhamos em conjunto e assim é bom trabalhar, assim 
temos um certo respeito do executivo pelo legislativo, e do legislativo pelo executivo, não é conforme 
algumas pessoas falam “que alguém colocou o dedo nos olhos de alguém”, o que temos é parceria, e 
quero que continue sempre essa parceria, porque o município está na mão do prefeito, vice-prefeito e 
dos vereadores, então nós temos que ter a obrigação de ajudar tocar, trabalhar, de forma correta 
para poder atender os nosso munícipes, então quero agradecer mais uma vez a presença década um 
de vocês. Com a proteção de Deus e com a presença de vocês, nove vereadores, eu declaro encerrado 

a vigésima quarta sessão ordinária do dia quatorze de agosto de dois mil e dezessete, 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, 2º Secretário e   os demais vereadores. 
 

 

 
 
            DORIVAL CAETANI                                                 ODAIR JOSÉ BOVO 
                Presidente                                                             1º Secretário 
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