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ATA  DE  POSSE   

1.ª SESSÃO  
 1.ª SESSÃO SOLENE 

 
           Ata n.º 001/2017 – 001ª Sessão Solene de Instalação da Legislatura para o Quadriênio de 
2017/2020, de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Lidianópolis, Estado do Paraná. Ao 
primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (01/01/2017), às 00:00 hs (zero horas), reuniram-se 
os Vereadores eleitos no pleito de dois de outubro de dois mil e dezesseis, no recinto do Centro de Eventos de 
Lidianópolis-Pr, estando presente diversas autoridades que foram convidadas para compor a Mesa de honra; sendo 
elas: Vereadores: Ademir Aparecido Candido, Anderson Cleiton Alves, Antônio Augusto Maciel Filho, Claudio Hipólito, 
Dorival Caetani, Izabel Lourenço Oliveira,  Luciana de Jesus Maia Moreira, Odair Jose Bovo, Rosana Rocha da Silva. De 
conformidade com as normas legais e regimentais o Vereador mais idoso, Sr. Antônio Augusto Maciel Filho, assumiu a 
Presidência dos trabalhos e nomeou o Vereador eleito, Sr. Odair Jose Bovo, para secretariar os trabalhos. Presidente 

Antônio Augusto M. Filho, conduziu o processo de Juramento dos Vereadores. Findando o Juramento o Senhor 
Presidente declarou empossados os Vereadores para o Quadriênio 2017/2020. O segundo item da Sessão Solene foi a 
eleição da Mesa Diretora da Câmara para o Biênio 2017/2018, que conduzida pelo Presidente Antônio Augusto Maciel 
Filho, suspendeu a sessão por 00:15 (quinze) minutos para apresentação das chapas. Reaberta a sessão, registrou-se 
02 (duas) chapas, cuja leitura foi realizada pelo Secretário Odair Jose Bovo, onde observou-se o seguinte: Chapa 01 
(um) Trabalhar com Parceria, composta por: Presidente: Dorival Caetani; Vice-Presidente –  Antônio Augusto Maciel 
Filho;  1º Secretário – Odair José Bovo, 2º Secretário – Ademir Aparecido Candido; Chapa 02 (dois) Renovando com 
União, composta por: Presidente: Rosana Rocha da Silva; Vice-Presidente –  Luciana de Jesus Maia Moreira;  1º 
Secretária – Izabel Lourenço Oliveira, 2º Secretário – Anderson Cleiton Alves. Logo em seguida o Presidente nomeou 
os Vereadores: Odair Jose Bovo, Luciana de Jesus Maia Moreira e Rosana Rocha da Silva para rubricar as cédulas de 
Votação, conduzir a votação e escrutinação dos votos. Feito isso, passou-se para a apuração dos votos e chapa 01 

(um) Trabalhar com Parceira foi eleita por 5 x 4 (cinco a quatro) dos votos, não havendo votos em branco ou nulos. 
Deste momento em diante o Presidente Antônio Augusto Maciel Filho empossou a nova Mesa Diretora da Câmara que 
ficou composta por: Presidente: Dorival Caetani; Vice-Presidente – Antônio Augusto Maciel Filho; 1º Secretário – 
Odair José Bovo,  2º Secretário – Ademir Aparecido Candido. Na sequencia assumiu a Presidência da Sessão o 
Vereador e presidente eleito Sr. Dorival Caetani, passou a palavra ao Orador Sr. José Antônio Domiciano para 
convidar as autoridades presentes, para fazer parte da mesa, sendo elas:  Ex-prefeito, Sr.º Celso Antônio Barbosa, 
representando o Presidente da Sanepar Sr.º Munir Sauichi, Sr.º Eudes Bernardelli; Vice Prefeito Eleito Sr.º Aparecido 
Buzato e Família, Prefeito Eleito Sr.º Adauto Aparecido Mandu e família. Na Continuidade o Presidente Dorival Caetani, 
convidou o prefeito eleito, Sr.º Adauto Aparecido Mandu e o Vice-Prefeito Sr.º Aparecido Buzato, para prestar o 
compromisso de posse, feito isto, declarou empossados e instalada a Legislatura para o quadriênio 2017 a 2020. 
Dando continuidade, o presidente passou a palavra para considerações finais, fizeram uso da mesma: ANTÔNIO 
AUGUSTO MACIEL FILHO. Primeiramente agradeço a Deus de estar mais uma vez fazendo parte nessa administração, 

agradeço aos votos que me foi confiado, a minha esposa e família que estão presentes, estamos aqui para cumprir 
mais quatro ano, peço a Deus que me ilumine nesses quatro anos, vou ser um vereador de parceria e trabalho, 
vivemos aqui a vários anos, montamos a chapa, fomos vencedor  e vamos fazer trabalho em conjunto, esse e o papel 
do vereador, devemos dialogar, tomar decisões juntas, isso que a gente precisa, desejo uma boa administração ao 
prefeito eleito, e que todos sejam felizes e um feliz ano novo a todos; ODAIR JOSE BOVO, boa noite a todos, com 
muita alegria que estamos aqui hoje, um dia de agradecimento, um dia especial para agradecer a todos que me 
ajudaram, família, amigos e aquelas pessoas que confiaram os duzentos e cinquenta e um votos, agradeço a Deus 
pela oportunidade, o município vive uma historia de vinte e cinco anos, o Magrelo fez um excelente trabalho, vai ser 
para sempre lembrado, Adauto  que esta pegando a chave do município tem a missão de continuar a administração 
por quatro anos, e nos vereador estaremos juntos fiscalizando e buscando desenvolvimento para nosso lugar, estou 
ansioso em trabalhar, vou dispor quatro anos de minha vida como vereador, sempre na honestidade, olhando aquilo 
que é bom, se for preciso corrigir, a gente vai corrigir, como o Mineiro disse, somo oposição para melhorar o 

desenvolvimento, agradeço a todos, desejo um feliz ano novo e paz a todos; ADEMIR APARECIDO CANDIDO,  boa 
noite a todos. primeiramente agradeço a Deus e a vocês por confiarem em mim, meu terceiro mandato com cento e 
cinquenta e seis votos, agradeço a cada um pela confiança, minha esposa e filho que me ajudaram muito nessa 
batalha, agora somos um grupo de companheiro para o desenvolvimento de Lidianopolis, para o progresso de nosso 
povo, muito obrigado a todos e feliz ano novo; ANDERSON CLEITON ALVES, boa noite prefeito Adauto, ao vice 
Aparecido Buzato, Magrelo e a todos que aqui se compõem, meu boa noite a todos aqui presente, minha família, 
agradeço aos meus cento e trinta e cinco votos que fiz, já estou vindo de um vereador em gestão, novamente eleito, 
estamos aqui para trabalhar em um Legislativo por mais quatro anos, junto com a população, para trabalhar a todos 
pelo município, todos sabem que sou servidor publico, trabalho como farmacêutico no posto de saúde, estarei 
trabalhando em prol de nossa comunidade, , após as eleições conversando com Adauto, é o que vc falou, e uma 
certeza, como foi falado não existe oposição ou aquela situação, acho que o Legislativo trabalhando junto com o 

executivo, tudo no que for bom para o município, o Adauto e uma pessoa competente que estará a frente a população 
e ao município para tocarmos com seriedade, em parceria com Legislativo e Executivo, o Legislativo e um órgão 
fiscalizador trabalhando para o bem da população, quero agradecer a vocês, a todos que estão aqui presente, um feliz 
ano novo a todos, que dois mil e desessete seja melhor que dois mil e dezesseis, aqui montamos duas chapas, e uma 
forma de democracia, mas indiferente de tudo, mas como o Val e o Mineiro disse, somos aqui em nove, somos uma 
união, tanto e que me elegi perante a situação, minha irmão Rosana perante a oposição e hoje,  e hoje todos somos 
situação, uma forma democrática, todos vamos trabalhar em prol a nossa comunidade, estaremos la, boa noite e 
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fiquem todos com Deus; CLAUDIO HIPOLITO, boa noite a todos, agradeço a todos que estão aqui, a minha família e 
desejo um feliz 2017 a todos, muito obrigado; IZABEL LOURENÇO OLIVEIRA, bom dia a todos e autoridades que 
compõem essa mesa. Agradeço a todos pelos cento e treze votos em que me elegi, agradeço de coração a 
comunidade de Porto Uba e a Lidianopolis onde fui bem votata, muito obrigada, e que 2017 nos traga muitos 

benefícios, agradeço aos companheiros da área da saúde que representamos, digo a todos que estamos ai para fazer 
parceria com todos os vereadores, agradeço a família e a todos aqueles que me ajudaram, fiquem todos com Deus e 
feliz ano novo a todos; LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA, primeiramente feliz 2017 a todos, agradeço meus cento e 
cinquenta e nove votos confiados, hoje iniciasse um período muito importante em nossas vidas, em 1993 tivemos aqui 
nosso primeiro prefeito, e assim João Ciencia, Wilson Spinassi, Marcão Eusebio, Magrelo, cada um fez sua historia 
para Lidianopolis, e hoje estamos aqui com o Adauto e Aparecido Buzato que também querem fazer sua historia, 
muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e que esse ano seja um ano de prosperidade; ROSANA ROCHA DA 
SILVA, boa noite a todos, nos estamos aqui agradecendo a presença de todos, as famílias que estão aqui, a minha 
que muito me apoiou e a todos que confiaram o voto, eu acredito que ninguém faz e ganha politica sozinho,  todos 
unidos também estarão cobrando para que a gente faça muito bem um serviço de comunidade, o vereador vem 
Legislar e fazer Leis para beneficiar o povo, contrario ao que esta acontecendo hoje no estado e no pais que muitas 
vezes fazem leis para prejuízo do povo e nos aqui queremos fazer diferente, queremos realmente que todos governem 

em beneficio do povo, essa e nossa visão de administrar, nos vamos apoiar ai os atos do Adauto e do Cido, aquilo que 
for de bem para comunidade, feliz ano novo a vocês, muita saúde e prosperidade, que Deus continue em nossos 
caminhos para bem servir a vocês, muito obrigado; DORIVAL CAETANI, agradeço de coração a todas a comunidade, a  
toda minha família que me deram força para eu ficar nessa caminhada ate hoje, agradeço a todas as comunidades 
rurais, a gente fica muito feliz de estar representando, agradeço de coração a todos que ate o presente administraram 
esse município, parabéns a todos, hoje novamente fui eleito novamente presidente da câmara, agradeço aos 
membros de minha chapa que me constituíram novamente presidente, ao Mineiro grande companheiro e aos demais, 
jamais iremos contra a comunidade, juntamente com os vereadores, prefeito e vice, iremos trabalhar em prol a 
comunidade, esse e o intuito de todos, trabalhar em parceria, tenho certeza que os vereadores que constituíram a 
chapa, e um direito deles, vão trabalhar em prol a câmara, desejo sucesso ao Adauto, com certeza faremos parceria 
muito boa, agradeço de Coração ao Magrelo que fez o que pode, deixa ai todos os pagamentos do município em dia, 

deixa dinheiro em caixa, hoje o Adauto pega o município em dia, com todo mundo pago e com dinheiro em caixa, um 
motivo de agradecer ao Magrelo, Julio e toda equipe de trabalho, vamos trabalhar juntos, a câmara estará aberta a 
todos, agradeço a cada um e muito obrigado a todos, o Eudes da Sanepar esta aqui representando o presidente, 
muito obrigado, feliz ano novo e que Deus abençoe a todos;  CELSO ANTONIO BARBOSA, boa noite e muito obrigado 
a todos aqui presente, a quatro anos atrás quando estive aqui em seu lugar Adauto, sei da grande responsabilidade, 
estou aqui vendo seu pai e mãe, sabemos o quanto eles torcem pelo sucesso de um filho, sei do carinho de sua 
família e das pessoas que votaram em você, vocês sabem do compromisso que vocês tem, agradeço aos vereadores, 
seu do trabalho que estar por vir, estive na câmara por três mandatos, sei o quanto e difícil conduzir o município no 
dia a dia, agradeço também aqueles que foram candidatos e colocaram seus nomes a disposição,  deixo 
agradecimentos muito especial a todos os funcionários públicos por tudo que passamos juntos, tenho uma grande 
estima a todos que contribuíram e que se dedicaram para que as coisas acontecessem, hoje temos o município em 
uma condição muito boa, em situação administrável, sem dividas, com condição muito boa, deixe meu nome a 

disposição aos novos administradores, a politica tem divergências, tem seu lado, nunca podemos confundir politica 
com adversários, com amizade, temos que ser humildes e simples para saber aceitar quando o resultado não e 
favorável, temos que se unir e pedir a Deus pelos novos administradores, agradeço a minha família esposa e filhos 
pelo apoio, desejo a todos muita força e paz a todos, em especial aos novos administradores, feliz ano novo a todos, 
desejo aos funcionários que façam o possível para atender a população, parabéns a todos, e me perdoem se algum 
momento tive alguma falha, sempre quis o melhor de todos. Nesse momento passo a chave do município e desejo do 
funcho do coração que seja muito melhor que eu fui, sei da sua capacidade e humildade, viva a Deus;  Vice prefeito 
Eleito, APARECIDO BUZATO, cumprimento a todos os presentes, o ex-prefeito Magrelo, que estou cumprimentando o 
ex-prefeito Wilson Spinasse que foi o primeiro prefeito de Lidianópolis, o casa grande que também assumiu nosso 
município, tenho a grande satisfação de cumprimentar o Saulo que foi vereador e presidente neste mandato passado, 
fez um excelente trabalho, foi um vereador atuante, os nossos candidatos a vereador que ficaram na suplência, na 

importância da nossa coligação, também aos vereadores da coligação, foi muito importante o trabalho de cada um, 
primeiramente agradeço a Deus por estar aqui hoje, minha família, a cada membro das comunidade, neste primeiro 
dia de 2017 agradeço a cada um que depositaram aquele voto de confiança a mim e ao Adauto, fomos eleito por 1458 
votos, uma margem apertada, mas vencemos as eleições, agradeço ao prefeito Magrelo por ter aberto as portas para 
transição, para que pudéssemos estar acompanhando a realidade do município, hoje começamos com  tranquilidade, 
sabemos o que precisamos fazer, sabemos dos convênios para dar continuidade, as eleições acabaram, vamos descer 
do palanque e trabalhar para o povo de Lidianópolis, e isso que eles esperam , é isso que nos precisamos fazer, tenho 
certeza que com essa câmara, com nossos projetos, aprovando, nos vamos fazer nossa parte, com  nossos 
secretários, com vocês nos vamos fazer a diferença, mas sem vocês eu e o Adauto não somos nada e a câmara 
também acredito que não tem sucesso, por isso que precisamos de cada um de vocês, obrigado aos secretario que 
comporam o mandato do Magrelo, nos dependemos de cada servidor publico para fazer a diferença, obrigado a todos 
que confiaram em nos e  a partir de hoje, como eu disse, acabou as eleições, temos que administrar para todos, e 

assim que nos vamos fazer, é assim o compromisso do Adauto, e o meu compromisso, e acredito que e o 
compromisso de cada vereador, muito obrigado a todos e feliz ano novo; Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU,  bom 
dia, bom começo de ano a todos, primeiramente agradeço a Deus por ele me proporcionar esse momento tão especial 
na minha vida e de cada um de vocês, so tenho que agradecer a minha família, cada companheiro que desde quando 
vim ao município sem conhecer ninguém, agradeço ali a família do finado carminho, que me ampararam quando 
cheguei, a família do Wilson Melinsqui, não vim aqui para Lidianopolis por acaso, no primeiro comissão já tive certeza 
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que um dia seria prefeito de Lidianopolis, motivo que agradeço muito a Deus, vocês podem ter certeza da minha 
honestidade e trabalho, vou lutar por vocês, por cada um, cada criança, cada idoso, agradeço aos candidatos que 
colocaram o nome a disposição, enfim, agradeço a todos, quando começamos o PHS, ninguém acreditou naquilo la, 
comecei com pessoas simples,  assim nos começamos, la começou a mudar a historia de Lidianopolis, fomos para 

uma campanha que ninguém acreditava, na primeira pesquisa perdemos de 60 a 30, mas não desistimos e fomos a 
cada casa e passamos a esperança, aquilo que queríamos fazer para Lidianopolis, as pessoas acreditaram porque não 
fomos levar mentiras ou dinheiro na casa delas, não fomos ofertar emprego na casa delas, fomos falar de um projeto, 
um sonho que nos vamos fazer aqui em Lidianópolis, não eu vou fazer, mas nos vamos fazer, nos vamos dar 
sequencia, muito foi feito, mas a população precisa de mais, nos podemos fazer isso dai, quero administrar com cada 
um de vocês, com cada vereador, não deixa o Adauto administrar sozinho, nos vamos reativar as associações, vamos 
trazer as comunidades para dentro da administração, onde eles vão participar, vai ter transparência, vamos ouvir a 
população, é assim que nos vamos começar a mudar Lidianopolis, tenho fe em Deus que isso vai acontecer, cada um, 
cada funcionário, produtor, tem o compromisso de me cobrar e administramos juntos, nos ajudem a administrar,  não 
me deixe administrar sozinho, vamos juntos. Quero apresentar os novos Secretários: Marcos Maciel estará no 
urbanismo e obras publicas; Casa Grande estara respondendo pela secretaria de Agricultura; Regiane Correia estara 
no comporas; José Antonio estara nas finanças, sera o tesoureiro do município; Tiago Branco sera o secretario de 

saúde; Daniele Talarico no departamento de educação; Lucia Maia na assistência social; Daniel não esta aqui, mas ira 
comandar o setor de maquinas. Aquilo que falei na casa de cada um de vocês quando fui pedir o voto, já falei pra 
eles, agora vou repetir novamente “ estou dando a oportunidade para cada um de vocês tocar as secretarias, portanto 
se não corresponder as nossas expectativas e da comunidade, eu vou trocar vocês” vamos juntos trabalhar, vamos 
juncos com a câmara de vereadores, vamos atender essa população e transformar esse município, vocês tem uma 
grande missão, junto com vereadores, comigo e com a população, com  fe em Deus acredito em vocês, esta feito esse 
compromisso com a comunidade.  Feliz ano novo a todos, Deus abençoe a todos, nos ajudem a administrar esse 
município, participando e cobrando, muito obrigado.  Feito isso deu-se por encerrada a Sessão Solene de instalação 
da Legislatura para o Quadriênio 2017/2020 e eleição da Mesa Diretora da Câmara para o Biênio 2017/2018. Sendo o 
que havia, encerrou-se a presente Sessão, cuja ata foi lavrada por mim, Claudiomiro Domingos Honorato, e será 
assinada pelos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e autoridades presentes. Lida e aprovada segue assinada. 

 

 
 

 
            ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO                        ODAIR JOSE BOVO 
              Presidente da Sessão Solene                   Secretário da Sessão Solene 

 

 
 

  
   

DORIVAL CAETANI 
Presidente da Câmara de Vereadores de Lidianópolis  

(Biênio 2017/2018) 

 

 

 

 

 


