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07.ª SESSÃO 
01.ª Sessão Ordinária 

  
      Ata n.º 07/2017 – Ao seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 
(06/02/2017), às vinte horas (20:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Sétima Sessão e Primeira 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 (Marcos,  capitulo 6, Versículo 53-56), realizado pelo Vereador Anderson 
Cleiton Alves, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: 
Atas nº. 02, 03, 04, 05 e 06/2017 -  foram colocadas em Discussão e Aprovadas por unanimidade; 
Oficio nº27/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo Projeto de Lei nº. 765/2017; 
PROJETO DE LEI N.º 765/2017 – PML. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar 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 Legislação, 
Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social; 
REQUERIMENTO n.º 001/2017 – CML. Autoria: Vereador Anderson Cleiton Alves. Que seja feito 
Plantão no Posto de Saúde do Município de Lidianópolis apos  17:00 hs; REQUERIMENTO n.º 002/2017 
– CML. Autoria: Vários Vereadores. SUMULA: Que seja concedido repasse de 6,57% (Seis, virgula 
cinquenta e sete) por cento de correção salarial, correspondente ao índice de inflação do ano de 2016, 
para todas as categorias de servidores do município de Lidianópolis; REQUERIMENTO n.º 003/2017 – 

CML. Autoria do Vereador Dorival Caetani. SUMULA: continuidade do programa de atendimento e 
fornecimento  gratuito de prótese dentaria no município de Lidianópolis; PROJETO DE EMENDA 
MODIFICATIVA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR n.º 001/2017 – CML. Autoria 
de Vários Vereadores. SUMULA: Modifica o Item I, do artigo 88 e o Item I, da § 6º, do artigo 118, da 
Lei Orgânica do município de Lidianópolis-Pr - foi encaminhado para as comissões de Finanças e 
Orçamentos; INDICAÇÃO N.º001/2017. Autoria do Vereador Claudio Hipólito. Que seja providenciado 

Limpeza, Reconstrução de Calçada e reparo nas Tampa dos Bueiros na rua Almirante Tamandaré, 
próximo a casa do Zinho, nesta municipalidade; INDICAÇÃO N.º002/2017. Autoria do Vereador: 

Anderson Cleiton Alves – SUMULA: Que a ambulância “Placa –BAY-8931, DUCATO - FIAT” seja 
utilizada somente em uso emergencial; INDICAÇÃO N.º003/2017. Autoria Vereador Anderson C. 
alves. SUMULA: Que seja feito leilão de veículos impossibilitados de uso na municipalidade, para 
investimento e reativação do laboratório de análise clínicas; INDICAÇÃO N.º004/2017. Autoria Vários 
Vereadores. SUMULA: Que seja feito reparos no Centro de Eventos, nessa municipalidade; 

COMUNICADO Nº CM 217.953/2017 – Autoria do Ministério da Educação. Comunicando a liberação de 
recursos para municipalidade. No EXPEDIETNE, fizeram uso da palavra os vereadores: ANDERSON 
CLEITON ALVES, cumprimentou a todos. Peço apoio a vocês sobre o requerimento e indicações que 
fiz, são coisas de valias para o município, onde os munícipes a vários anos vem solicitando essa 
abertura do plantão do nosso município de Lidianópolis, onde fiz esse requerimento já na gestão 
passada onde alguns dos vereadores aqui já tem conhecimento, Val, Ferrugem, Mineiro, onde fomos 
ate Cruzmaltina para ver como era o sistema de plantão, foram junto com a gente o Ex-prefeito, o 

Vice, nos estávamos todos la e vimos a possibilidade do nosso município estar abrindo esse plantão, 
então fiz requerimento em 2013 e não obtive resposta, em nossa gestão passada vim aqui no 
Legislativo cobrando do Executivo e não tive resposta, tenho certeza que nessa gestão será diferente 

onde mesmo nem falei aqui na câmara sobre o requerimento, protocolei o requerimento, onde já sei 
que o prefeito, vice prefeito, que eu já tenho falado antes também durante seu compromisso de estar 
ai pedindo os votos e que também tem ali ne suas promessas que estaria fazendo hoje para 

Lidianópolis essa abertura do Plantão de saúde e com certeza já estão correndo atrás, já falei com o 
secretario Thiago, creio eu que vai acontecer, quer dizer, se vai ser agora ou daqui a trinta dias, mas 
já estão correndo atrás pra se fazer esse plantão dentro de nosso município, também quero dizer a 
vocês e pedir o apoio dessa casa de leis, sobre a indicação da ambulância Val, Mineiro, o Ferrugem, 
onde fomos la ver a ambulância quando estava se preparando e montando uma UTI para nosso 
município, ouve-se um conversação com o prefeito e o vice da gestão anterior que essa ambulância 
ficaria para as emergências de nosso município, onde iria se usar, onde ela estaria ali para 

emergências, não e todo município que tem isso, então quer dizer, onde nos ainda não foi implantado 
o SAMU, nem sabe se vai ser implantado o SAMU, esta amadurecendo para ver se o SAMU vai sair, 
estamos precisando de uma ambulância sim, alguns dias atrás nos precisávamos levar aquela senhora 
para Curitiba, onde devido a uma fatalidade ela veio a falecer, mas no momento era duas horas da 
manha, nos não tínhamos ambulância e motorista, nem se quer em Ivaiporã, Lunardelli ou qualquer 

outro canto não conseguimos ajeitar ali das duas horas ate amanhecer, não foi isso Ferrugem, então 
tivemos que se desdobrar em dois para no outro dia de manha com ambulância, motorista para poder 

levar essa pessoa, essa senhora para ser internada a Curitiba, então essa ambulância de plantão e de 
muita valia, onde nos vereadores da gestão passada sentamos e concordamos juntamente com o 
prefeito que ela ficaria no plantão de UTI, então e um pedido que faço ao atual prefeito que mantenha 
essa ambulância para nos, e um pedido já direcionado na mesma indicação, que são os ambulanceiros 
que hoje não temos em nosso município ambulanceiros com curso de primeiros socorros, vamos ter 
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uma ambulância de UTI aqui em Lidianópolis, mas se vir a acontecer um acidente nos não podemos 
socorrer, nos vamos simplesmente encostar a ambulância de UTI do lado, e sem poder dar apoio a 
pessoa que esta ali precisando de urgência e ter que esperar o corpo de bombeiros de Ivaiporã para 
socorrer, hoje nos não estamos preparados com nossos ambulanceiros, também é uma coisa que 
quando eu era la do conselho de saúde  juntamente com a Rosana e Luciana, nos já vem pedindo isso 
a anos, deve ser investido nos ambulanceiros para que façam curso de formação técnica e pratica de 

socorristas, isso e pra dar legalidade e segurança a nosso município como foi colocado no oficio. A 
outra indicação que fiz e algo que os munícipes já vem pedindo a vários anos, foi ate comentado em 
uma extraordinária, que nos ou o executivo que procurasse alguém para se fazer o levantamento no 
laboratório para vermos o quanto fica para voltarmos com o laboratório em nosso município, para 
conseguirmos reabrir o nosso laboratório de analises clinicas, onde todos pedem para que isso 
aconteça, coloquei aqui na indicação que hoje temos um profissional dentro de nosso quadro que ele 
esta apto a isso, ele e nosso farmacêutico bioquímico, temos o profissional e não temos o laboratório, 

é um pedido onde faço, uma indicação onde reforço, para que se faça um leilão desses veículos que 
estão ai se degradando no pátio da prefeitura, la embaixo no pátio maquinas, que se faça 
levantamento desses veículos para ser feito leilão para ser aplicado no laboratório, porque se nos em 
todas as gestões ficarmos dependendo de emenda de estado, de emenda do federativo, vai se passar 
mais uma gestão onde não se fez porque deputado não mandou dinheiro, deputado Requião não 
mandou, o Requiãozinho não mandou, existia uma emenda aqui onde o deputado Requiãozinho estava 
mexendo, ne Val, onde o Saulo comentou que seria feito, mas se nos ficarmos a mercês desses, vai se 

passar mais uma gestão e nossos laboratórios fechados, vamos procurar ver se com esses leilão em 
cima do levantamento que fizer de quanto fica para se abrir um consultório, existe ai uma fonte 
dentro de nosso município da saúde, nas contas da saúde onde precisamos ver e rever o que pode ser 
aplicado e usado no laboratório, são as fontes de bem da área da saúde, as vezes tem ali algo que da 
para a gente ver e fazer essa abertura do laboratório, seria isso, muito obrigado; ANTONIO AGUSTO 
MACIEL FILHO, cumprimentou a todos. como estou vendo aqui varias indicações, os vereadores estão 

com vontade de trabalhar, isso e que e importante, há também os requerimentos do Anderson, todos 
importantes, so complementando, me lembro quando você fez esse requerimento no passado do 

plantão, muitas pessoas as vezes chega em casa a noite, eles procuram o plantão que esta em 
Ivaiporã, algumas vezes saio e vou, mas la quando se consulta em Ivaiporã, as vezes o paciente ou 
criança esta com febre ou pressão alta, o medico passa receita, oito ou nove horas, passa a receita, 
quando a pessoa tem o dinheiro passa na farmácia e compra, quando não tem, so no outro dia, então 
você levou la o paciente e não foi medicado porque ele não tem dinheiro, motivo que e importante o 

plantão em nossa município, pedimos varias vezes isso dai Anderson, no passado não deu certo, isso 
foi promessa de campanha dos dois lados, fico contente se tiver o plantão ate as dez horas, ter o 
remédio na farmácia para o paciente, vamos bater firme nessa tecla ai, você Anderson tem meu apoio 
como tinha no passado, pode contar com meu apoio. Referente a Indicação do Claudio, foi uma 
indicação que também fiz no passado, ali e um causo que tem que ter manilhas, já foi conversado, 
aquela chácara esta sendo aterrada praticamente,  chácara do Sr. Pedro, e uma nascente de agua, 
boca de lobo estourada, não adianta so arrumar, tem que ser canalizado, ali precisa manilhas, varias 

e varias manilhas para ser despejado la embaixo, vamos reforçar Claudio, fico contente de você ter 
feito a indicação; há também a outra indicação feita em nome de todos os vereadores, estive ontem 
no centro de eventos, onde o salão de evento hoje com o calor ninguém aguente mais, ontem teve 

um bailinho lá com  o pessoal da terceira idade onde na oportunidade eles falaram comigo, não só 
pelos bailes, mas por outros eventos também, tive falando pessoalmente com o Adauto sobre isso dai, 
ele disse que ira ser feito levantamento, senti boa vontade nele, tem que fazer mesmo, 

principalmente nos que estamos na politica somos muito cobrado, deve ser feito indicações; há 
também o pedido de repasse correção índice aos servidores,  funcionários, houve defasagem de 
6,57%, e um direito dos funcionários, bem como há o direitos dos secretários e aposentados que já 
tiveram, teve aqui a lei de correção aos secretários, prefeito e vice que nos votamos aqui, foi passado 
pra eles, dos vereador, do vice prefeito, agora e por lei de dar esse 6,57% aos funcionários, sei como 
e que esta, o prefeito ira conversar com nós, espero que o prefeito passe aos funcionários para eles 
não estarem perdendo, la no passado o Magrelo também passou, no começo o Marcos deixou dois 

anos sem repassar o aumento, causou um grande transtorno, o João também deixou, o salario ficou 
muito defasado, depois começou a regularizar, nos aqui como dever temos que fazer os pedidos; 
LUCIANA DE JESUS MAIS, cumprimentou a todos, esta casa de Leis esta aberta a todos, todos são 
bem vindos. Sobre o requerimento feito pelo vereador Anderson de estender o atendimento pelo posto 
de saúde, haja visto que isso já estava no nosso plano de governo como ele já disse, isso e de 

interesse de toda população, quando colocamos isso em nosso plano e proposta de governo, nosso 
intuito em cima disse é porque há preocupação, como o Anderson já se referiu em sua pronuncia, que 

o posto de saúde esta fechado após as 17:00 horas, estendendo a locomoção da ambulância a 
Ivaipora, indo e voltando, achei muito interessante a palavra do Antônio, o Mineiro, há uma 
preocupação porque teremos que colocar ali nossos profissionais da saúde depois das dezessete 
horas, sabemos que ali tem que ter a enfermeira padrão não é Anderson, temos que ter ali um 
farmacêutico, porque quando vem de la essa pessoa já vai querer receita, seu remédio, vamos ter que 
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fazer todos esse levantamento, quando colocamos essa proposta em nosso plano de governo, nos 
buscamos também como foi feito em Cruzmaltina, vocês no mandato passado fizeram isso,   nos 
procuramos como foi feito em Cruzmaltina que a quatro anos já vem sendo feito esse trabalho 
estendido ate as onze horas da noite, vamos ter de fazer levantamento da quantidade de funcionários 
dentro do posto de saúde para fazer o remanejamento pois o que ira trabalhar a noite, não poderá 
estar ali no período da manha, muito bem as palavras dele, e bom estarmos fazendo requerimento 

para irmos lembrando o executivo que colocamos isso na proposta de governo nossa, tenho certeza 
que o executivo já esta elaborando algo sobre isso. Segundo o requerimento colocado pelo meu amigo 
Anderson sobre fazer leilão com os carros que esta no pátio da prefeitura, entendo também quando 
ele disse que não devemos esperar emenda de nossos deputados, acredito que ate março teremos 
uma resposta exata para estarmos montando esse laboratório, fiz um orçamento dos aparelhos, 
trabalhei treze anos no laboratórios, procurei em Maringá onde na época comprávamos os aparelhes, 
já fiz um orçamento mais ou menos com amigo meu de la para podermos estar fazendo isso, eu 

entendo a preocupação do Anderson, uma caixa de reagente colesterol esta custando mais ou menos 
em torno de R$215,00 a R$250,00, essa caixinha a gente consegue executar, setenta e oito exames 
gratuito no município, é uma vantagem muito grande nos ativarmos novamente nosso laboratório 
dentro de nosso município, ate fechou e eu não o motivo porque fechou na época, mas nos vamos 
estar fazendo isso o quanto antes. Sobre o requerimento que o presidente fez sobre as prótese 
dentaria, nos perdemos no ano passada um programa do governo, sorria feliz, nos estamos tentando 
ativar de novo esse projeto que nos perdemos no ano passado, o Thiago já foi em busca disso, mas 

façam levantamento de todas as pessoas que estão precisando , elas procuram os vereadores, ate a 
Odonto nosso a Sandra ira estar pegando o nome dos interessados nesse trabalho; ROSANA ROCHA 
DA SILVA, a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, entrou com a emenda, esta sendo 
enviado para a comissão de Justiça e Redação Final, sobre a modificação na constituição do município, 
onde reza la sobre o salario do prefeito quando se tira por motivo de doença a remuneração, esta se 
legalizando la que como todo servidor publico o prefeito que ira passar pelo mesmo do servidor 

publico, 15 dias será assegura pelo municipalidade e  o restante será assegurando pelo INSS, sendo 
comprovado através de atestado para ser pago pelo INSS segundo o próprio teto do INSS, isso e o 

que esta sendo passado ai pra nos a na redação de Justiça e Redação Final. Com relação aos prazo do 
plano plurianual que ia de Março a Junho e agora esta colocando para agosto, então nos teremos 
trinta dias no mês de agosto para estarmos verificando esse plano plurianual que na realidade ele 
valera para os quatro anos e porque esse prazo maior, você vai entrar e fazer seu plano como o 
Executivo apresentar esse plano para o Legislativo e dentro desse plano ele também tem que ter 

todos os setores do município, através poderá ser feito todos os projetos e planos de maneira 
legalizada, tudo tem que estar la, e a apresentação de um plano que vai estar ai por quatro anos e 
toda legalidade que ele fizer tem que estar incluída nesse plano, por isso esse tempo maior, para que 
ele se apresente ate julho, porque como na constituição anterior ele teria que ser apresentado agora 
em março, e para quem quer que isso funcione normalmente, ele tem que ser bem elaborado, então 
dar um plano maior para o executivo apresentar esse plano plurianual. Quanto as matérias 
apresentadas pelos colegas, é importante para o município temos o posto ai aberto para atendimento 

ao menos ate as dez horas da noite, aquilo que o Tonho Maciel já falou, já passamos muito por isso, 
mesmo não sendo vereadora, sempre nos procuraram e acaba saindo isso mesmo, você vai la, levas 
as pessoas, com febre ou outro problema e na hora a pessoa não tem condições de adquirir esse 

medicamento, com isso ela espera ate oito horas para adquirir o medicamento, a gente dava um 
jeitinho para não acontecer isso, mas fica isso ai como alerta, precisa esse atendimento par ao 
município, o laboratório também e importante pois o medico precisa de um diagnostico par saber o 

que a pessoa tem, muitas vezes e um atendimento e clínico, pela queija do paciente ele pode 
determinar o que esta acontecendo, mas sempre e bom ter os exames complementares, para que ele 
trata como um todo o paciente, sendo a abertura do laboratório importante para o município. A 
ambulância, você ter ela nos casos de emergência, você pode salvar vidas, desde que se tenha 
pessoas adequadas ali para fazer o pronto socorro, porque ao invés de estar salvando você pode 
prejudicar mais ainda, é importante ter a ambulância e também profissionais qualificados para fazer o 
atendimento emergencial, talvez nesse atendimento ate as dez horas estará o medico, enfermeira, ou 

que seja, e se necessário a ambulância nesse pronto atendimento com todos os assessorias para 
atender pacientes com risco de vida. Temos ai também a indicação do Claudio que também e 
importante para nossos munícipes, que seja atendida nossas particularidades, as pessoas que vem 
nos procurar, esta sendo investido nisso, já foram a Curitiba ver tubulações, todo projeto, 
encaminhado ao engenheiro para que se consiga todas as obras necessárias devido ao próprio relevo 

de nossa cidade quando vem a chuva extensa, causa muitos estragos principalmente nas baixadas, 
nos declives, então e necessário as tubulações tudo em dia, para aquele que instalar não sofra as 

consequências do que esta indo daqui para baixo devido a própria inclinação de nosso relevo, a 
respeito das outras indicações, quem usa muito o centro de eventos, pessoal da terceira idade, os 
bailes, eu já estive la e realmente e muito quente, o calor intenso esta preocupante, é necessário 
rever com carinho isso dai e a gente aprova. Quanto aos 6,57% de aumento aos funcionários, é um 
direito dos funcionários e cabe a economia e finanças rever isso dai e ver se realmente pode ser dado 
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porque, nos sabemos que já existe um limite, o orçamento já estava em 52%, tentaram diminuir esse 
mês, e vamos ver no que vai dar, o funcionário tem o direito e se puder ser mantido esses direito, que 
eles possam estar mantendo esse direito aos funcionários. Presidente DORIVAL CAETANI, passou a 
presidência ao vice e usando da palavra disse: Peço apoio a todos os vereadores, nos elegemos e 
somos cobrados,  parabenizo a todos os vereadores que indicaram e requereram, hoje estamos 
trabalhando em parceria com o povo, hoje temos ai o projeto de prótese dentaria, onde o povo 

procura, tem uma prótese, arrumar um dente, a boca e a gente tem esse programa, estamos ai 
pedindo apoio ao prefeito e vereadores para podermos continuar o programa,  um programa de 
autoria minha e do Buzato no passado que fizemos em 2007, motivo que faço mais esse requerimento 
ao Sr. Prefeito.  O requerimento do plantão e de autoria do Anderson, parabéns, estava no plano de 
governo do Adauto, do Júlio,  e hoje, parabéns por requerer, estamos ai os nove vereadores, prefeito, 
vice prefeito e secretários, temos que estar atento, o povo precisa disso dai, de exames, laboratório, 
ate fui la falar com Sandra, ate esses dias a Luciana foi discutido com nos sobre o material do 

laboratório, a Sandra disse que esta fechado em uma salinha ali, tomara que esteja o que foi falado, 
se tiver, temos material para trabalhar, parabéns a quem guardou. Sobre a indicação do centro de 
eventos, a dona Alaide Guerra e seu Adalberto procurou a câmara hoje representando o pessoal da 
melhor idade, pediram reparos no centro de eventos que e para todos nos, pedimos apoio ao prefeito 
nessa indicação. Que seja também concedido, todos os agentes políticos, secretários e vereador foi 
mexido no salario, apoiamos, hoje o funcionalismo tem direito a correção da inflação de 6,57%, 
motivo que requeremos ao prefeito, todos os vereadores apoiaram, que repasse o direito de cada 

funcionário publico. Temos ainda as indicação do Leilão dos veículos para investimento na 
municipalidade, foi muito bem pensado, parabenizo o Claudio pela indicação apresentada, parabéns, 
muito bem pensado, a respeito da ambulância, deve ser usada somente no plantão, se for usada em 
tudo, daqui a pouco não teremos mais ambulância para o plantão, parabenizo também ao Anderson. A 
respeito da Lei Orgânica, parabenizo ao Odair, Rosana e Mineiro pela emenda apresentada, E uma 
iniciativa nossa do passado, onde existia dois prefeito recebendo do próprio caixa do executivo, onde 

se paga INSS o ano inteiro e quando adoece ou machuca um prefeito, o município tem que arcar, 
então nos hoje através da câmara estamos colocando 15 dias para o executivo e o restante para o 

INSS, a Rosana corrigiu hoje a emenda do PPA que planeja, tem que estar ate 31 de agosto, conforme 
TC, a LDO que orienta nosso orçamento  e a LOA que executa, deve ser enviada ate 31 de dezembro, 
parabenizo dos os pedidos, vamos apoia, agradeço a todos. Retornando a Presidência, passou-se para 
a ORDEM DO DIA, foi apresentada as seguintes matérias para discussão: REQUERIMENTO n.º 
001/2017 – CML. Autoria: Vereador Anderson Cleiton Alves. Que seja feito Plantão no Posto de Saúde 

do Município de Lidianópolis apos  17:00 hs. ADEMIR APARECIDO CANDIDO, parabenizou ao vereador 
Anderson pela atitude de fazer esse requerimento, e um sonho dos prefeito que passaram, e 
complicado esse plantão em Ivaiporã, indo e voltando, muitas vezes não tem o remédio e tendo esse 
plantão ates as onze horas ajudara muito, sou a favor; ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA, deu boa noite a 
todos. esse requerimento e de suma importância ao município onde vai trazer aos munícipes muitas 
vantagens, ate mesmo na questão do deslocamento, as pessoas saem daqui passando mal e 
continuam passando mal a noite toda por muitas vezes não ter dinheiro para comprar o medicamento. 

Na continuidade o REQUERIMENTO n.º 001/2017 – CML, foi colocado em discussão e votação única e 
aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO n.º 002/2017 – CML. Autoria: Vários Vereadores. 
SUMULA: Que seja concedido repasse de 6,57% (Seis, virgula cinquenta e sete) por cento de correção 

salarial, correspondente ao índice de inflação do ano de 2016, para todas as categorias de servidores 
do município de Lidianópolis. ADEMIR APARECIDO CANDIDO, e um requerimento de autoria da mesa, 
solicitando a aplicação de 6,57% aos funcionários  referente a perca salarial do anto passado, e pouco 

para o funcionário, mas já ajuda no orçamento do mês, peço apoio aos companheiros no referido 
requerimento de reajuste aos funcionário que e merecido.  Na continuidade o REQUERIMENTO n.º 
002/2017 – CML, foi colocado em discussão e votação única e aprovado por unanimidade; 
REQUERIMENTO n.º 003/2017 – CML. Autoria do Vereador Dorival Caetani.  SUMULA: continuidade do 
programa de atendimento e fornecimento  gratuito de prótese dentaria no município de Lidianópolis -  
ODAIR JOSE BOVO, agradeceu a presença de todos. acho de muita importância esse pedido, tudo se 
foi falado sobre saúde, e como se diz e e provado, a saúde se começa pela boca, todos tem direito de 

ter uma saúde e um sorriso legal, muitos se escondem com vergonha de mostrar os dentes, parabéns, 
concordo plenamente com seu pedido Dorival; Na continuidade o REQUERIMENTO n.º 003/2017 – 
CML, foi colocado em discussão e votação única e aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ADEMIR APARECIDO CANDIDO, cumprimentou a todos. 
parabenizo os companheiros vereadores pelas indicações apresentadas, pelos requerimentos 

apresentados, todas matérias importantes, o da prótese dentaria é de grande importância para as  
pessoas carentes de nossa municipalidade, a respeito da indicação do vereador Claudio sobre a rua 

próximo ao Zinho, la e um problema sério que vem se estendendo por muitos anos, vazamento de 
agua no meio fio, vamos tentar nesse mandato do Adauto, sobre a indicação do Anderson pedindo que 
a ambulância com UTI, seja disponível somente para emergência, ela fui usa muito esse começo de 
ano, teve duas emergências ai, mas agora deu uma tranquilizada e ela esta disponível somente para 
emergência. Aproveitando, já que e para o motorista fazer curso e necessário que tenha a enfermeira 
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junto, pois quando pega paciente, poe na maquina e fica lá atrás, tem que ter uma enfermeira junto, 
em meu plantão quando tem esses casos, sempre peço para enfermeira ir junto, deve ser visto com 
carinho essa pessoa que ira trabalhar nesse dia, ver com carinho o salario da mesma devido a 
disposição ao município, é sempre importante ter a enfermeira junto, não adianta nada pegar o 
paciente e o mesmo ir sozinho na maca, parabéns pela indicação, e muito valida. Referente a 
indicação n.03, também e muito valida, deve ser feito leilão dos carros sucateados que estão no pátio, 

que seja aplicado esse dinheiro em outros bens para municipalidade, a indicação do centro de eventos 
também e muito valida, feita por todos os vereadores, realmente precisa de reparos, somos 
vereadores estamos aqui para cobrar, o povo nos cobra e nos cobramos do executivo, temos vontade 
de trabalhar e fazemos nossa parte, seria isso, muito obrigado; ANDERSON CLEITON ALVES, meu boa 
noite a todos. quero parabenizar ao Claudio pela indicação, onde o Mineiro disse que já tinha feito a 
anos atrás, essa mesma indicação também fiz, parabenizo ao secretario de urbanismo Marcão, as 
pessoas estão gostando de seu trabalho, nos como vereadores as pessoas nos procuram por um 

detalhe ou outro, você vem desempenhando um bom trabalho, aquela rua ali do Zinho e um problema 
serio onde desemboca toda agua, pega ali por dentro das datas e escorre na casa dele, deve ser feito 
um bom trabalho, o que o Renato me disse na gestão passada e que teria que se fazer quatro bocas 
de lobo ali, é o que ele me disse, deve ser visto o que da pra se estudar ali em frente a casa da dona 
Leopoldina, quatro bocas de lobos interligada, vai diminuir o fluxo de agua em torno de sessenta por 
cento, os gastos serão manilhas e o material humano, foi feito a indicação e venceu-se o mandato, 
não foi feito, mas parabenizo o Claudio por ter feito novamente o pedido. Pelo meu requerimento 

agradeço a todos os vereadores, estamos aqui para estar relembrando nosso executivo, estar 
presente aqui o Adauto que já recebeu esse requerimento, já esta se desdobrando e correndo atrás, 
verificando, onde estou ali na saúde e estou vendo todos os esforço  do Thiago ligando, para que veja 
onde pode ser encaixado para se abrir o plantão de nosso município, e de grande valia, onde Luciana 
que a gente ve e esta no plano de governo, estava la no do Casagrande, do Magrelo e estava no do 
Julio e esta no do Adauto e espero que venha como o Mineiro falou, que venha, onde eu  mais do que 

ninguém possa falar, sobre as pessoas chegarem e retornar e não ter dinheiro para comprar o 
remédio, ou ate mesmo onde recorrer por falta de horário, onde antes em outras gestões onde 

trabalhei e trabalho, onde socorri muitas pessoas fora de horário, vinha ambulância e eu atendia, mas 
devido a vinculo com o Legislativo e tudo mais, não pude mais fazer esse atendimento, onde fiz esse 
requerimento, que também foi feito em 2013, e fiz agora novamente, venho estender a vocês meu 
muito obrigado, e queria já deixar convocado aqui o Ferrugem e o Mineiro, relator e membro, se tem 
como sentarmos para discutirmos o projeto de lei 765, se quinta feira podemos sentar e analisar após 

as 17:00 horas; ANTONIO AGUSTO MACIEL FILHO, mais uma vez agradeço a presença do prefeito, foi 
falado sobre indicação e os requerimento que entraram hoje. Todas as indicações tem que serem 
feitas, ontem estive no baile da melhor idade, esta muito calor la, conversaram comigo, já conversei 
com o Adauto para ser visto o reparo com carinho. Também esta ai o Marcos, que esta fazendo um 
bom trabalho, o trabalho do prefeito não aparece no começo, mas o do secretario quando faz e 
reconhecido no dia seguinte, o Marcos esta fazendo um bom trabalho. Quero falar sobre a perca de 
um grande homem, o Batistão, meu afilhado, um homem que so trabalhou desde criança, foi uma 

perca muito grande, fiquei bastante comovido, depois que cheguei em casa me cobraram sobre uma 
data suja la do lado, havia uma cobra, deve ser visto com carinho. Hoje estamos começando a 
primeira sessão ordinária, agradeço a todos, esta vindo novos vereadores, a Izabel que me faz 

lembrar de seu irmão que lutou muito pelo município, a Luciana, Odair, Claudio meu afilhado, Rosana, 
esses que estão chegando, vocês vão ter um parceiro que gosta das coisas certas, nunca gostei de 
mentiras, traição, o homem tem que ser certo nessa vida, porque se fazermos errado, Deus nos 

cobra, quero desejar a vocês de coração, esta aqui o Anderson, Ferrugem, Val, mais um mandato, que 
nos façamos um bom trabalho, que o município tenha a ganhar, o povo precisa de um bom trabalho, 
brigas não, peço a Deus um bom trabalho e saúde a todos; ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA, boa noite 
presidente, vereadores que compõem essa mesa e a todos que se fazem presente. Quero agradecer 
hoje, recente aqui na casa, como disse o vereador Mineiro, dando continuidade num trabalho a qual o 
saudoso vereador Nelson Borges como gostava ser chamado, dando continuidade e prometendo a 
cada munícipe um trabalho digno, honesto, e com muito amor ao próximo, isso e o que a gente 

almeja, meu muito obrigado aos vereados e que nos juntos nessa casa de leis possamos cumprir com 
honestidade os deveres da casa, agradeço também ao prefeito Adauto que me convidou a filiar e 
participar com ele, graças a Deus estamos ai, agora devemos mostrar nosso trabalho aos munícipes 
com honestidade, muito obrigado a todos que aqui estão presentes; LUCIANA DE JESUS MAIA, quero 
aqui cumprimentar as pessoas que chegaram pós inicio da sessão, parabenizo meus companheiro 

pelos requerimentos e indicações feitas, o nosso secretario de urbanismo, o Marcão, já estamos 
recebendo elogios, hoje já vieram falar de você, continue assim, e assim que a gente inicia uma 

administração, fazendo um bom trabalho, parabenizo também o Adauto juntamente com todos os 
secretários, até esses dias a gente via ruas que estavam todas escuras, agora esta sendo 
providenciado iluminação para essas ruas, na rua Goiás estava muito escuro, agora já se encontra 
claro, parabéns a vocês que esta dando aos munícipes uma segurança de andarem a noite, quero 
agradecer e pedir a paciência de todos, somos novos aqui, nossa primeira sessão ordinária de 2017, 
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tivemos algumas extraordinárias, que tenham paciência conosco na medida do possível, a gente vai 
estar falando no horário que se pede corretamente, que vocês possam estar presente, a câmara tem 
que ter presença da comunidade, nos vamos estar aqui, mas a presença da comunidade na câmara e 
muito importante, convidem seus vizinhos, as portas vão estar sempre abertas, e muito importante, 
obrigado a todos; ODAIR JOSE BOVO, mais uma vez boa noite a todos. quero ser breve, existe a lei 
municipal 710/2015, que no artigo 12, diz assim: Os servidores/vereadores que eventualmente 

participarem de cursos ou outros eventos deverão contribuir para o aperfeiçoamento da atividade 
fiscalizatória e legislativa da Câmara de Vereadores, compartilhando com a sociedade e seus colegas o 
conteúdo aprendido, e segue, quero desde já agradecer ao presidente por ter me convidado a um 
curso em Curitiba,  um curso de inicio de mandato, tive oportunidade de viajar junto com prefeito e 
presidente, esse curso foi muito bem aproveitado, o Val acho que vai falar um pouco também, um 
curso cansativo mas de muita importância para nos, principalmente Luciana para nos que estamos 
começando e somos leigo, a Rosana mulher de vereador, há o Ferrugem, Izabel irmã de vereador, 

agora eu, Claudião, somos leigo, a gente fica tenso, vou fazer um breve resumo. A nossa palestra se 
iniciou as 13:30, pelo presidente Sr. Durval Amaral que fez uma palestra de trinta minutos dizendo a 
importância do tribunal de contas para nos vereador, para nos não termos medo, depois o ex- 
presidente Nestor Batista, que nos membros das comissões, que temos que ler mesmo, pois um 
projeto pode modificar e atrapalhar a vida de muitas pessoas, foi falado também sobre as diárias para 
vereador, a diária e uma coisa preciosa, e quando o vereador vai fazer curso, ela e legal, quando um 
prefeito faz uma caravana com cinco ou seis para ir a um gabinete de um deputado ou uma secretaria 

pedir algo para sua comunidade, também é legal, isso e o que eu gostaria de estar falando, depois a 
palestra que mais me identifiquei foi a da Jaqueline Coavaski, procuradora da Câmara municipal de 
Curitiba,  que fez um resumo de umas duas horas sobre a câmara e a lei constitucional, fez resumo 
das competência federal e municipal, lei orgânica, tudo isso nos artigos da constituição, tipo de 
processos legislativos, disse que a câmara municipal tem que ser independente, temos que trabalhar 
para isso, falou sobre os tipos de divisão de processos, ordinário que contem todas as fazes, os 

sumários com fazes rápidas, como exemplo regime de urgência,  e especial que e emenda especifica, 
so que nesse contesto achei interessante, a audiência publica acho de grande valor, quando de fala 

em audiência publica da entender que e de explicação, so dados, mas ela disse que a audiência 
publica pode ser posto em discussão junto a esses processos, o povo tem que participar e tem poder 
de dizer se concorda ou não, de aprovar alguns projetos, não ficando somente nas  do vereador, por 
exemplo um prefeito faz um projeto e joga nas costas dos vereadores que se reúnem com as 
comissões e os vereadores aprovam, é certo que os vereadores e representante do povo, mas existe 

momento que o povo pode participar junto com os vereadores, achei de grande vali com as partes, 
gostaria que os demais colegas quando puder, aplicar. Foi falado também da PPA que e uma lei 
orçamentaria que planeja, LDO orienta e a LOA que executa, isso vocês já sabem, falou da PEC, artigo 
70 e 75, das discussões das matérias, existe três tipos de discussão, previa na apresentação, técnica 
somente as comissões e necessário que tenhas essas discussões nas discussões, eu vejo que chega na 
hora, mas deve ser discutido antes o que será aprovado, e a politica que e no plenário, livre, foi 
passado o site  www.planalto.gov.com, quem quiser estudar tudo isso, esta no site. Reforço os 

requerimentos, ofícios e indicações, as vezes a gente não fala, mas eu aprovo, so tenho uma duvida 
na questão do leilão, depois vamos estar conversando, muito obrigado e agradeço a todos; ROSANA 
ROCHA DA SILVA, boa noite aos vereadores e colegas de trabalho, aos presentes, que não outra nem 

comentei sobre as pautas, uma a uma, os requerimentos, quero agradecer a participação de vocês 
que são de grande importância pra nos, estão valorizando o Legislativo e acompanhando, e pra nos e 
importante isso dai, nos somos representante de vocês,  e por isso a presença de vocês, por estarem 

aqui cobrando e comentando com a gente, temos ai o começo do ano, a primeira reunião ordinária, já 
estivemos aqui varias outras vezes em reunião extraordinárias, atendendo o pedido do executivo para 
estar ai aplicando em tempo, para ter tempo hábil para as coisas irem caminhando no município, e 
nos fizemos isso varias vezes, aprovamos projetos que foram para o bem de todos no município e nos 
continuaremos fazendo isso, quando chamarem nos estaremos aqui porque e a nossa função, 
agradeço também aos colegas vereadores, para que realmente nos sejamos parceiros, e 
representantes do povo, como o próprio Mineiro falou, fazer o nosso trabalho com transparência para 

que seja levado ao povo, que o povo saiba daquilo que fazemos aqui e seja colocado la, nos 
estaremos aqui atendendo os pedidos que forem necessários, do executivo, eu acredito que seja 
mesmo todos em prol de melhoria para o município e nos agradecemos a todos aqui e que continuem 
vindo e participando das nossas reuniões, e que nos levaremos sim com seriedade Odair, e aquilo que 
você falou,   nos vamos verificar, vamos estudar, vamos ver projetos por projetos, para sabermos do 

que esta falando e o que vamos aprovar, obrigado a todos. Presidente DORIVAL CAETANI, agradeço a 
cada um de vocês, fizemos uma mesa no meio de nove vereadores, nossa ideia e uma só, procurar 

aquilo que o prefeito alveja, nos bandeiras politicas são diferentes, mas nossa intenção e trabalhar 
pelo povo, o prefeito Adauto já escalou seu time, uma seleção boa, parabenizo o bom  trabalho do 
Marcão, que Deus fortaleça, hoje  da pra dar uma nota boa, parabéns ao Zé Antônio pelo 
acolhamento, pelo respeito de cada funcionário, olhando cada um em sua situação de carreira, o 
Adauto esta aproveitando o máximo que pode de cada funcionário que tem seu direito adquirido e 

http://www.planalto.gov.com/
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vejo que não esta tendo perseguição, tenho conversado muito com o Adauto, vereadores, equipe da 
assistência social, com todos os secretários, a gente ve que se Deus quiser vai dar certo, nos 
vereadores temos um intuito so, e trabalhar em prol de nossos munícipes, nossas estradas, tenho 
amor nessa cidade, estou no quarto mandato, tem aqui nossas família de sangue, nossos amigos, vejo 
ai boa condições de conversa, de planejamento de trabalho no Buzato, temos que dizer, a gente se 
elegeu a presidência da câmara com os demais companheiros que nos apoio, o intuito nosso e ajudar, 

tenho um grande respeito pelo prefeito que também esta tendo grande respeito pelos vereadores, e 
quando a gente indica o requer algo, não e maldade, vamos discutir junto com o secretariado e ver o 
que pode ser feito tanto para o funcionalismo quanto para o munícipe, parabenizo a cada um que teve 
a iniciativa de indicar ou requerer, tudo que foi feito hoje, quero dizer a todos os vereadores que o 
nosso intuito e fazer uma gestão amiga sem perseguição, temos amor no dinheiro publico, se 
precisarem do Legislativo, vamos atender com carinho, carro, devemos ter um certo cuidado com o 
carro da Câmara, onde encosta, etc, o carro e extremamente usando somente em interesse da 

coletividade, a respeito das diárias quando a gente faz a um vereador acompanhar o executivo em 
busca recurso ou projeto do município,  junto a nossos deputado ou secretario de estado, a gente 
gosta muito de chegar aqui no Legislativo, eu nunca escondi isso Anderson, Rosana, Mineiro e demais 
vereadores, toda vida e bom chegar aqui, esclarecer a população o que fomos fazer em Curitiba, 
Brasília, Londrina ou onde o prefeito solicitar, o curso do Tribunal de Contas, la e uma escola de 
Gestão publica, onde ensina os vereador a melhorar e desenvolver seu trabalho, la nos aprendeu o 
valor do vereador, das comissões, há muita coisa que aprendermos, o Adauto fez uma parte do curso, 

fez uns 70 por cento, cada um tem seus objetivos, tudo em busca de melhorias para o povo, quando a 
gente usa uma diária  que hoje da pra pagar o hotel, e as despesas da viagem, se for mexer com luxo 
não da, a diária e apertada, mas a gentes agradece e esclarece a todo população, esta tudo no portal 
da transparência, agradeço a todos, ao prefeito, a casa e nossa, se precisar estamos a disposição, e 
so requerer, cada um tem seu espaço,  reforço o pedido do vereador Anderson para discutir o projeto 
de lei 765/2017, juntamente com sua comissão, a Rosana, Odair, Mineiro, tem ai em mãos 

juntamente com a comissão de finanças e orçamentos, vocês tem quinze dias para discutir essa lei 
orgânica, uma lei muito seria, se vocês descobrirem alguma coisa, peçam parecer jurídico, vocês tem 

quinze para botar em pauta e aprovar, tem todo tempo, quando o tribunal de contas pegava em nosso 
pe para se atentar as emergências para não aprovar algo errado, motivo que deve ter tempo para 
analise, peço isso ao prefeito e secretários que se atentem a isso, para evitar equívocos, finalizo 
agradecendo a presença de 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, 1º Secretário  e   os demais 
vereadores. 
 
 
                      Dorival Caetani                                                Odair Jose Bovo 
                         Presidente                                                         1ª  Secretário 


