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42.ª SESSÃO 
26.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 42/2017 – Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete 
(21/08/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quadragésima Segunda Sessão e Vigésima Sexta Sessão 

Ordinária. Com a presença oito vereadores, estando ausente a vereadora Isabel Lourenço Oliveira. 
Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto 
bíblico (Mateus, capitulo 19, Versículo 16-22), realizado pela Vereadora Rosana Rocha da Silva, 
procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Ata n.º 
41/2017, foi colocada em discussão e votação e aprovadas por unanimidade; Oficio n.º 282/2017. 
Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo Projeto de Lei n.º 803/2017; PROJETO DE LEI  Nº 

803/2017. 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 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; INDICAÇÃO nº.49/2017. Autoria da Vereadora Luciana de Jesus Maia. SUMULA: 
Que sejam feitos os seguintes reparos na capela mortuária de nossa municipalidade: Construção de 
01 (uma) escada com degraus baixos e antiderrapante, lateral a escada que da acesso a cozinha; 

Instalação de Corrimão na calçada que da acesso a rua próximo a cozinha; Reforma e instalação de 
mais bancos; Trocar a Boia da caixa de agua; Limpeza da fossa; INDICAÇÃO nº.50/2017. Autoria da 
Vereadora Luciana de Jesus Maia. SUMULA: Que seja feito diariamente, com placas de impedimento, o 
fechamento da rua nossa senhora aparecida, trecho em frente ao complexo esportivo, das as 17:00 as 
22:00 horas; INDICAÇÃO nº.51/2017. Autoria do vereador Dorival Caeatani. SUMULA: Que sejam 

disponibilizados uniformes aos servidores públicos do Pátio de Maquinas, dessa municipalidade; 

REQUERIMENTO Nº.001/2017. Autoria de Agentes comunitários de saúde e combate a endemias. 
SUMULA: Solicitando que seja marcado reunião com poder executivo e legislativo para discussão de 
percas salariais da classe. No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite 
a todos que se fazem aqui presentes nessa mesa e boa noite a todos que compõem a nossa 
assembleia de hoje. Sobre a indicação que eu coloquei, é que as meninas que fazem a limpeza na 
capela, a Célia e o João também e algumas pessoas que a gente sabe que quase toda semana está 
tendo óbito em nossa cidade e veio a reclamação até a mim, com relação a primeira indicação, não sei 

se é a boia da caixa da água, que disseram que de madrugada dá pancadas, o Odair já até comentou 
isso comigo que ele passou lá, e antes desses outros velórios, a turma já havia falado, não sei se é a 
questão de boia que está fazendo isso, mas que até dá para assustar lá a noite, eu cheguei a ouvir, 
mas como as pessoas reclamaram e vieram até a mim a respeito disso. Sobre a rampa que liga a 
capela a cozinha, eu acho aquela rampa para uma pessoa que tem dificuldade de andar, ela é muito 
lisa, então eu penso assim ali, é larga, dá para a gente deixar um pedaço de rampa para cadeirante e 

no outro pedaço poderia colocar uma escada, de degrau pequeno que facilite para uma pessoa subir 

também, porque é muito liso, é muito perigoso, eu senti essa dificuldade com a mãe do Cido, no 
falecimento o senhor Honor, para ela descer a dificuldade que teve, porque a rampa é muito inclinada 
pela altura da capela que liga a cozinha, ou coloca ali uma escada, ou coloca aqueles adesivos 
antiderrapante que segura mais, porque só aquelas curvas, que tem feito riscos, não dá segurança 
para uma pessoa que tem um problema nas pernas, para um cadeirante é bom porque um ajuda, mas 
uma pessoa que tem uma deficiência para poder descer ali, é dificultoso, e tem alguns bancos ali que 

estão quebrados, eu acho que  quantidade de bancos que estão para fora da capela é muito pouco, 
porque você vê que as vezes todo mundo fica competindo um banco, um levanta e o outro senta, o 
povo fala “há mas eles estão lá é para velar”, mas a gente tem que dar conforto para a nossa 
população, nós estamos aqui para isso, para trazer conforto para os nosso munícipes. Sobre a 
transição que o povo está fazendo o exercício, na academia ali, eu vejo que as mães vão ali para fazer 
os exercícios, e esses dias atrás teve a menina da Tauane, que o carro foi em cima dela, então em 
Maringá isso funciona, em Ivaiporã isso funciona, tem um horário que em volta do parque Ingá em 

Maringá, eles trancam aquela rua e deixa para o povo fazer caminhada e exercício, fecha de um canto 
ao outro, e aqui em Ivaiporã já está acontecendo isso, e como já tem a ideia de fazer o calçadão, 
parece José Antônio, aqui nessa rua eu pensei “por que não?”, eu não digo até as 17:00h, mas ás 
17:30h, fechar essa rua de um canto ao outro e deixar livre para o povo fazer exercício, e as crianças 
enquanto as mães estão fazendo seus exercícios, sua caminhada na pista que tem, possa estar vindo 
brincar aqui no nosso parque, para que fique algo melhor e menos perigoso para as nossas crianças, 
porque nós sabemos que tem pessoas, que não respeitam nem os quebra-molas, eu vi isso domingo, 

como a Rosana já havia falado em uma indicação que ela colocou sobre um quebra-molas na frente de 
uma igreja, que é uma subida, mas eu acredito sim que tem pessoas em Lidianópolis que não respeita 
a placa, os quebra-molas, então para nós evitarmos acidentes, eu pensei em pedir que feche a rua de 
um canto ao outro nesse período, de repente, não precisa ir até as 22:00h, pode ser até menos, mas 
em um período que o povo possa fazer exercício, para ficar mais cômodo para as famílias que estão 
ali presentes. Era só isso. Presidente DORIVAL CAETANI. gostaria de pedir o apoio dos senhores 
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vereadores (as) a respeito da indicação, eu fui procurado por alguns motoristas e alguns operadores 
de máquinas, pedindo o apoio a nós, para que o prefeito, a administração forneça o uniforme tanto 
para os motoristas de caminhão, como também os operadores de máquinas, eles solicitam o pedido, 
pois mechem com muito com óleo, com graxa, com óleo diesel, e eles estão tendo muita despesas 
com roupas, reclamaram que sempre é graxa, estraga uma e estraga a outra, então eu tomei a 
iniciativa de fazer aqui uma indicação solicitando roupa, nós já temos alunos uniformizados, a saúde 

uniformizada, e vai ficando padrão, vai ficando fácil de você identificar o funcionário, fácil de 
identificar o motorista, eu acho que se nós conseguíssemos padronizar tudo, ficaria algo bacana, 
então peço apoio, encaminharei ao prefeito a indicação, pedir um estudo da administração, para ver a 
possibilidade de fazer isso, para poder ajudar os nossos funcionários, e todos nós também buscamos 
ajudar de outras maneiras, mas como não estamos conseguindo nesse momento, vamos tentar ver se 
há possibilidade e legalidade de atendê-los nesse pedido. O requerimento que veio a está casa, do 

pessoal do posto de saúde, que foi lido pelo primeiro secretário, eles pedem que todos os vereadores, 

convoque junto ao executivo, uma reunião para discutir os seguintes pedidos que se encontra no 
requerimento, que é sobre a situação deles também de salário, como veio a essa casa e todo mundo 
tem o conhecimento que nós não podemos ser omissos, vamos encaminhar e vamos pedir, na 
próxima sessão, se todos concordarem, nós vamos pedir para que o prefeito venha na casa, daí pede 
a eles que venham aqui e nós conversamos, vamos ver o que eles tem a dizer, porque requereram e 
nós não podemos ser omissos, todo mundo está de acordo? Anderson, Rosana, que a gente atenda a 
esses funcionários na sessão que vem, após a sessão? Então eu irei oficializar o prefeito, e se ele tiver 

o tempo disponível, eu peço para a secretária avisar cada um de vocês, a princípio, vocês concordam 
que seja convocado o prefeito, pode ser na sessão seguinte, fica melhor para todos. Concordam? 
Claudio, Mineiro, Odair, Ferrugem, Luciana... então, fica esse pré-acordo para que mandemos esse 
ofício ao prefeito e encaminhe o requerimento a ele, e ele define uma data para conversarmos e ver o 
que os funcionários precisam. Agradeço aos outros requerimentos, dos companheiros que está 

apoiado por nós, os Projetos de Lei, eu fico muito feliz, de saber que todo mundo está trabalhando, 

cada um tem as suas indicações, e pelas suas indicações também, muito obrigado. Na ORDEM DO 
DIA. ROSANA ROCHA DA SILVA. De acordo com o que nós estamos vendo aqui, na lei do regimento, 
que quando se tratar de proposta orçamentária, parágrafo III do artigo 241, diretrizes orçamentárias 
e plano plurianual, as emantas possíveis serão debatidas antes do projeto, então nós ainda temos que 
verificar, até dia trinta e um, para mandar para o executivo sancionar, e temos que ter duas 
discussões, então nós temos que abrir margem para discutir, em tempo para vermos o que temos 
para analisarmos; DORIVAL CAETANI, Conforme a vereadora Rosana pediu a suspensão da sessão por 

quinze minutos para que todos os vereadores sentem e discutam o Projeto de Lei 797/2017 que 
dispõe sobre a elaboração do PPA e plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021 do Município de 
Lidianópolis Paraná e das outras providências. Eu gostaria de consultar os vereadores, está de acordo 
Anderson de suspender a sessão por quinze minutos? A Rosana é a autora. O vereador Cláudio? 
Vereador Mineiro? Vereador Odair? Vereador Ferrugem? Vereadora Luciana? Com ausência a 
vereadora Isabel que não se encontra na casa hoje. Então fica suspensa por vinte minutos para que 

os vereadores discutam o projeto de lei 797/2017. Não temos nada para ser votado na ordem do dia 

hoje.  Reaberta a sessão, passou-se para ORDEM DO DIA, onde não foi apresentada matéria para 
discussão. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Só 
para complementar, sobre a indicação que eu esqueci, é sobre a foça, que é de dar nojo e eu tenho dó 
das pessoas que comem na cozinha com o mau cheiro que vem de foça, eu não sei se a foça está 
cheia, ou se tem que fazer alguma correção naqueles canos que chegam até banheiro, mas é um mau 
cheiro muito grande, então é preciso fazer reparos, tem que chegar naquela capela mortuária e fazer 

reparos lá, por que eu não acho higiênico, e quando foi feito aquela capela, não sei onde estavam com 
a cabeça de colocar o banheiro com a porta para a cozinha, até hoje eu tento entender isso, porque ali 
é cozinha, onde faz um café, onde a pessoa vai fazer um lanche, e as portas do banheiro ficam de 
frente para a cozinha, tinha que ser para o lado de fora, alguma coisa para o lado de fora, então agora 
a gente tem que sanar essa situação do mau cheiro que chega até a cozinha, porque é horrível, só 
para complementar;  ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos os presentes, secretários, 
prefeitos. Eu queria lembra-los que nesse final de semana haverá novamente a abertura dos jogos, 

então fica o convite para os senhores vereadores, e assembleia, vai ser dia vinte e sete o torneio 
novamente, começando o futebol campo, vai ser o primeiro, no domingo inicia-se o torneio, e depois 
dar seguimento ao campeonato aos domingos do futebol de campo. Também, complementando os 
senhores secretários, que quiserem fazer as emendas ou projetos substantivos, referente ao plano 
plurianual, nós teremos mais essa semana para apresentar as emendas, então segunda-feira já faz a 
apresentação, e a sessão extraordinária na quarta-feira, e já ficando agendado de estarmos nos 
reunindo nessa quarta-feira, para discussões, para entendimento, os presidentes, seria isso, então 

quarta-feira iniciamos os estudos para as emendas e obrigada pela atenção de todos. Presidente 
DORIVAL CAENTANI, obrigado vereadora Rosana, eu gostaria que se possível, se for do consentimento 
de todos os presidentes, principalmente da justiça e redação, vocês poderiam até fazer um parecer 
para relatar uma análise, que vocês realizou para que fique alguma coisa bem clara, que analisando o 
PPA, as metas estão dentro do padrão, é até parecer, um relatório de que vocês realmente estiveram 
reunidos, é muito bom isso. Quero mais uma vez agradecer ao prefeito Adauto, se o senhor quiser 
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falar tem a palavra. Quero agradecer as indicações, até ouve uma suspensão rápida, para discutir um 
projeto, e se chegou no acordo de votar o PPA na segunda e na quarta, não houve problema nenhum, 
tem que ficar relatado que tivemos o recesso e os vereadores por estar no dia primeiro na terça-feira, 
e a nossa sessão ser na segunda, então os vereadores esteve aí sete ou oito dias que não teve a 
sessão, não deu quinze dias exatos para poder estar analisando, o PPA entrou aqui dia vinte e seis, 
mas a gente sempre alertou e eles tem razão, mas temos segunda e quarta, para até o dia trinta e 

um nós entregarmos ao executivo aprovado para ser publicado no jornal. Quero agradecer mais uma 
vez a todos os vereadores, e pedir desculpa por alguma coisa, na sessão de hoje não temos nada 
aprovar, eu encerro a sessão de hoje. Com a presença de oito vereadores, secretários, nossa 
assessoria jurídica, eu declaro encerrado a vigésima sexta sessão ordinária do dia vinte e um de 
agosto de dois mil e dezessete.  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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