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43.ª SESSÃO 
28.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 43/2017 – Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete 
(28/08/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quadragésima Terceira Sessão e Vigésima Sétima Sessão 

Ordinária. Com a presença oito vereadores, estando ausente o vereador Claudio Hipolito. Sob a 
Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico 
(Mateus, capitulo 23, Versículo 13-22), realizado pelo Vereador Antônio A. Maciel Filho, 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 295/2017. Autoria do Poder 
Executivo – encaminhando anexo Projeto de Lei n.º 804/2017; Oficio n.º 296/2017. Autoria do Poder 

Executivo – encaminhando anexo Projeto de Lei n.º 805/2017; Oficio n.º 299/2017. Autoria do Poder 

Executivo – encaminhando anexo Projeto de Lei n.º 806/2017; PROJETO DE LEI  Nº 804/2017. 
Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Revoga a Lei Municipal n.º774/2016 de 21 de julho de 2016 e a 
Lei Municipal n.º758/2015 de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre subvenções sociais a APAE 
de Ivaiporã e Lidianópolis 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 
805/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Institui o Programa de Recuperação Fiscal de 
Lidianópolis – REFILI, Revoga a Lei n.º555/10 de 20 de abril de 2010 e da outras providencias – foi 

encaminhado para as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos; PROJETO DE LEI  
Nº 806/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Institui e Disciplina no Município de Lidianópolis o 
“Programa Caminhos do Desenvolvimento Agropecuário Sustentável” e a prestação de serviços com 
Maquinas e Caminhões, conforme especifica 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;  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; 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; 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; 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. INDICAÇÃO nº.52/2017. Autoria do 

Vereador Dorival Caetani. SUMULA: Que seja feito cascalhamento no carreador da propriedade do Sr. 

Juvenil Ferreira de Andrade, na localidade Santo Antônio. No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: 
ROSANA ROCHA DA SILVA, complementando que o credito de  R$62.000,00 são para recuperação de 
estradas rurais e o Projeto de Lei nº 803/2017 que é no valor de R$26.121,28 para aquisição de 
material de expediente. Na ORDEM DO DIA. 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 colocado em Primeira Discussão 

e Votação e aprovado por unanimidade; 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 
colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado por unanimidade; 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 colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado por unanimidade; 

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 colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado 
por unanimidade; 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 colocado em Primeira Discussão e 
Votação e aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: 
ANTÔNIO MACIEL FILHO. Senhor presidente, demais vereadores presentes e os demais aqui, boa 
noite, eu só pedi a palavra, reforçando o pedido da indicação que o Dorival fez do senhor Juvenil, eu 
tenho bastante conhecimento daquela localização do sítio dele e a dificuldade que ele passa, 
principalmente com estradas, foi cascalhada no passado, mas com o tempo ela vai saindo, e lá tem 
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um problema sério de água, então só para reforçar, eu tenho certeza que o prefeito vai tomar 
conhecimento e vai mandar fazer. Também pelo sentimento, como já falei no início, no evangelho, do 
nosso companheiro Antônio, vizinho meu de frente, que além disso, a quantos anos, desde o tempo 
de garoto, eu que sou um dos mais velhos estou aqui e a gente lembra que o Antônio fez, a gente 
morava no sítio lá em baixo, perto da Vila I, nós jogávamos bola desde criança juntos, me lembro que 
quando ele casou, até foi eu que fui no baile do casamento do Antônio, então foi uma perca muito 

grande que nós tivemos, era um companheiro alegre, quando nós chegávamos na prefeitura, o 
Antônio sempre estava sorrindo, e eu fiquei bastante sentido, mas é um projeto de Deus, todos nós 
iremos passar por esses momentos, todos que estão aqui presente, um dia é um outro dia é outro, já 
passei por isso em minha família, e nós só temos agora, principalmente eu como vizinho, dar força 
para aquela família, a Irene, o Ricardo, apesar que nós falamos essas palavras em prol ao 
acontecimento que o Antônio sofre durante esses dias, no dia em que eu estive lá até no último dia 

que foi levar ele, foi muito difícil. LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite a todos, boa noite aos alunos do 

Karatê que se faz presente, o professor Jorge, o Laércio, a Angela, a Sena, o nosso secretário da 
agricultura Casagrande. Então, hoje foi colocado aqui, nós aprovamos hoje na Câmara o projeto de lei 
797/2017, é o Plano Plurianual para a quadriênio de 2018 a 2021, então são todas as atividades, tudo 
que será executado no Munícipio no decorrer desse período, então foi isso que nós aprovamos aqui 
hoje. Depois nós aprovamos também o projeto de lei 800/2017, que como a Rosana colocou, 
R$62.447,00 para a recuperação das estradas rurais, que ela colocou no final, então esse valor vai ser 
voltado para a reforma, a todo trabalho voltado as estradas rurais de nosso município. O projeto de lei 

801/2017, como o Odair colocou também, que é um carro que vai ser doado para a APAE, voltado 
pela prefeitura, através da Assistência Social, e doado para a nossa APAE de nosso município. O 
projeto de lei 802/2017, que é um programa municipal de incentivo, como o Odair colocou, de 
fruticultura e cafeicultura, e financiamentos que nós estaremos fazendo a todos os agricultores que 
estiver voltado a fruticultura do nosso município, e vai estar cedendo também através desse projeto 

aprovado hoje, um técnico para que possa estar ajudando bem a agricultura nossa, o nosso secretário 

Casagrande, para estar dando sustentabilidade aos nossos agricultores. Aprovamos também hoje, o 
projeto de lei 803/2017, como a Rosana colocou aqui, do valor de R$26.121,00, que é para material 
de expediente, é para materiais de escritório, papelaria, enfim, essas coisas que ocupam no material 
de expediente. Hoje está aqui também o professor Jorge com os seus alunos, e ele vem hoje, porque 
dia dezesseis de setembro agora, vai haver um novo campeonato, eu acho que é em Curitiba 
novamente, e são sete alunos que estarão indo para lá, ele vem hoje aqui meus amigos vereadores, 
pedir um patrocínio nosso novamente, vocês sabem que eles sobrevivem desse patrocínio, como já foi 

passado aqui na câmara outras vezes, e eu tenho certeza Jorge que cada um de nós estamos aqui 
para colaborar com vocês na medida do possível, lógico, vocês sabem disso, mas no final nós 
estaremos conversando. DORIVAL CAETANI. Eu recebi um projeto de lei Jorge, do qual irei verificar 
que é o bolsa atleta, não sei se cabe a Lidianópolis, eu estive olhando esse projeto e até encaminhei 
para a Camila dar uma olhada, se for algo que beneficie o nosso município, nós podemos estudar 
junto com os vereadores, porque cada vez que os vereadores vai com os nossos atletas, os 

representantes sai fora do município, nós temos dificuldade para ajudar, então dá para dar uma 

estudada. Quero até pedir desculpas, ficou invertido aqui Rosana, os valores, que um dos valores era 
para as estradas rurais, os R$62.000,00, ficou invertido na minha pauta, e o R$26.000,00 é para os 
materiais de consumo. Quero também comentar, que nós temos que comentar os R$50.000,00 da 
APAE, é uma emenda que foi cedida pelo deputado Reinold Stephan, o Odair e o Adauto acompanhou, 
junto com o Ivo e os demais da APAE lembrando todo o Lidianópolis de dar uma força junto com o 
Stephan para nós conseguirmos um carro para a nossa APAE, uma coisa muito importante, só para 

comentar e registrar que as coisas quando a gente ganha, tem que lembrar das pessoas que deu uma 
mãozinha. Também quero apresentar mais uma vez, um cara estranho para vocês, brincadeira Casão, 
que nós temos o problema da cortina verde e o Casão se colocou à disposição para cada vereador, ele 
está fazendo um levantamento juntamente com o Rogério, e nós até já respondemos um ofício para o 
Promotor, porque nós não podemos parar, mas respondemos que está sendo feito uma conversação, 
uma discussão entre vocês, e se algum vereador quiser que o Casão venha na próxima sessão, e use 
a palavra, deixamos uns cinco ou dez minutos, ele manda um ofício para nós e se o vereador quiser 

ouvir ele, para saber sobre o projeto e a sua cobrança pelo promotor, que é da cortina verde, que 
alguns até acham inviável, mas quem sou eu para responder isso hoje, tem que ser feito um conjunto 
com todo mundo, que a agricultura entende, o Rogério, o Casagrande, e os demais, o IAP, a ADAPAR, 
que é responsável por isso, a ADAPAR é a mais responsável por tudo, então na próxima sessão nós 
vamos perguntar, se vocês quiserem o Casão está à disposição. Quero deixar mais uma vez, até pedir 
para os vereadores, até fizemos uma sessão rápida hoje, porque nós perdemos um grande amigo, que 
viveu com a gente a muitos anos, só eu com o Tônho do PS, estou a mais de doze anos trabalhando 

fora mais alguns anos que eu já o conhecia, é um homem que viveu conosco, um funcionário que 
tinha as qualidades dele, todos nós temos algum defeito, mas temos as qualidades, era um rapaz que 
nunca se desfez de ninguém, pessoa idônea, família Quieze, uma família tradicional aqui na cidade, 
um funcionário exemplar, irmão da Irecina, tem o Pedro Quieze sobrinho, a Simone chega a ser 
sobrinha, então é um sentimento muito grande, nós temos que registrar nesta casa a perca de um 
grande funcionário, até não reparem, fizemos uma sessão meia rápida e peço as vereadores se nós 

Assinado digitalmente por: LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES:72483597000183
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 02/10/2017 às 16:22:49

                               2 / 3



 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr. 
   Estado do Paraná   –    CNPJ/MF  nº   72.483.597/0001-83  

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281 

_________________________________________________________ 

 

 

 

pudermos descer hoje para ir dar uma força para a família Quieze é bacana, até falei para o Ricardo 
antes, que nós tínhamos projetos importantes e não podíamos passar sem a aprovação desses 
projetos de hoje, então é isso que eu queria dizer. Quero deixar convocado para quarta-feira, às 
19:00hr para a segunda votação dos projetos de lei: 797; 800; 801; 802 e 803/2017.  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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