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   02.ª SESSÃO  

1ª Sessão Extraordinária  
 

 
           Ata n.º 02/2017 – Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezessete (05/01/2017), as dezessete horas (17:00), reuniram-se os Vereadores na 

Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Segunda Sessão e Primeira 

Sessão Extraordinária. Com a presença de sete Vereadores,  estando ausente o 

vereadores, Ademir Aparecido Candido. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, 

iniciou-se a presente Sessão. Na ORDEM DO DIA, foi apresentada as seguinte matéria 

para discussão: APRESENTAÇÃO DE CHAPAS - Eleição das COMISSÕES PERMANENTES 

para o Mandato 2017-2018. Presidente iniciou a sessão onde em conformidade com o 

Art.46 a 54 do Regimento Interno desta Casa de Leis, em comum acordo foi apresentado  

chapa única, ficando na seguinte composição: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO FINAL: Presidente   ODAIR JOSE BOVO (PSDB) - Relatora  ROSANA ROCHA DA 

SILVA (PTB) - Membro ANTONIO A. M. FILHO (PP); COMISSÃO DE FINANÇAS e 

ORÇAMENTOS: Presidenta LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA (PT) - Relator ODAIR JOSE 

BOVO (PSDB) - Membro  ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA (PHS); COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO, SAÚDE e ASSISTÊNCIA SOCIAL: Presidente   ANDERSON C. ALVES (PR) - 

Relator ADEMIR AP. CANDIDO (PSDB) - Membro   ANTONIO AGUSTO MACIEL FILHO 

(PP); COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Presidente   CLAUDIO HIPOLITO 

(PSDB) - Relatora  LUCIANA DE JESUS MAIA MOREIRA (PT) - Membro   ROSANA ROCHA 

DA SILVA (PTB). Na continuidade o presidente Dorival Caetani, abriu espaço para uso da 

palavra, fizeram uso da mesma: ANDERSON CLEITON ALVES, que cumprimentou a 

todos. foi apresentado chapa única, pois sentamos e conversamos, acho que e isso que 

devemos continuar fazendo, no dia da posse, fizemos duas chapas e isso e uma forma 

democrática no município, todos tem o direito, chapa um, chapa dois, e aqui também 

poderia ter sido assim mas houve entendimento, estamos dentro da câmara, nove 

vereadores eleitos, cada um pensa de uma maneira, por isso somos em nove vereadores, 

tudo que for bom com certeza estaremos aprovando, agora as comissões montadas 

dessa maneira, acredito eu que esta de uma forma correta, onde houve entendimento, 

vocês colocaram e todos sentamos ai, decidimos que seja dessa maneira a comissão, 

sem precisar montar duas chapas, você como presidente para traz sempre usou do bom 

senso, peço para que continue e com certeza continuara usando, e isso que queria dizer, 

acho que dessa maneira onde todos concordamos a chapa ficou boa. Na continuidade a 

chapara apresentada foi colocada em discussão e votação única e aprovada por 

unanimidade. Na continuidade o presidente Dorival Caetani fez suas considerações finais 

agradecendo a todos pelo empenho a formação das comissões, disse que da maneira que 

ficou formada ficou bem distribuída, quero fazer um bom trabalho, contou com apoio de 

todos para trabalharmos em harmonia, o povo merece nosso respeito.  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, 1º Secretário e os demais vereadores. 
 
 

 
 
 

     Dorival Caetani                                        Odair Jose Bovo 

                         Presidente                                                  1º Secretario 


