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08.ª SESSÃO 
02.ª Sessão Ordinária 

  
      Ata n.º 08/2017 – Ao treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 
(13/02/2017), às vinte horas (20:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Oitava Sessão e Segunda 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 8, Versículo 11 a 13), realizado pela Vereadora Rosana 
Rocha da Silva, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes 
matérias: Ata nº. 07/2017 -  foi colocada em Discussão e Aprovada por unanimidade; Oficio 
n.º48/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo, em REGIME DE URGÊNCIA, o  Projeto 
de Lei nº. 766/2017; Oficio n.º49/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo Projeto de 
Lei nº. 767/2017; Oficio n.º001/2017. Autoria da Secretária de Assistência Social. Solicitando espaço 

para uso da  palavra na tribuna livre, esclarecimento sobre o Projeto de Lei nº. 766/2017; PROJETO 
DE LEI N.º 766/2017 – 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; PROJETO DE 
LEI N.º 767/2017 – PML. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo a Atualizar os 
valores da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, através de Decreto e de 

acordo com informativo de reajustes de tarifa de energia do ano de 2003 a 2016, estabelecido pela 
ANEEL e suas respectivas resoluções, conforme a Lei n.º286/2002 que institui no Município de 
Lidianópolis a contribuição de custeio dos serviços de iluminação publica prevista, no art. 149-A da 
Constituição Federal e da outras providencias – foi encaminhado para as comissões de Legislação, 
Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Serviços e Obras Publicas; 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; 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; 
INDICAÇÃO N.º005/2017. Autoria da Vereadora Rosana Rocha da Silva. SUMULA: Que seja feito 
extensão da rede de iluminação publica, rua Nossa Senhora Aparecida, próximo a Casa Familiar Rural, 
nesta Municipalidade.  No EXPEDIENTE, fez uso da palavra o vereador: ANTONIO AUGUSTO MACIEL 

FILHO, que cumprimentou a todos e disse: os projetos estão sendo encaminhado para as comissões 
darem parecer. A respeito do projeto de lei nº 767/2017 que trata sobre iluminação publica, a vários 
ano pegamos a iluminação publica, antigamente era a prefeitura que pagava e bancava toda 
iluminação publica, depois foi passado pela câmara onde todos que tivessem seu relógio pagaria sua 
despesa, e ate hoje há pessoas que já falaram pra mim, eu ate não concordo daquela vez que 
votaram de pagar a iluminação púbica, é uma lei do tempo do joão ciência, quanto ele entrou, em 
conversa com o Adauto, ele disse que não houve correção desde 2003, esta muito defasado, não sei 

quanto será o aumento, estaremos analisando, além da iluminação publica há o serviço das redes que 
não mais a Copel que faz, o município que terá que fazer e dar assistência, teremos que ter 
funcionários preparados para fazer esse trabalho, ou contratar firma terceirizada, o Adauto esta aqui e 

dará explicação sobre isso aqui. Presidente DORIVAL CAETANI,  disse que o projeto de lei n. 
766/2017, esta em regime de urgência, a secretaria Lucia se inscreveu para usar da palavra sobre o 
mesmo, abro espaço a ela para que explique a todos sobre o projeto de Lei n. 766/2017, depois 

consultarei o plenário para saberem se os vereadores concordam em suspender a sessão por uns dez 
minutos, dar parecer para votarmos uma hoje, haja visto que estamos quase perdendo o recurso, 
motivo que solicito explanação pela secretaria Lucia. Na sequencia fez uso da palavra na TRIBUNA 
LIVRE: LUCIA DE JESUS MAIA BUZATO, que cumprimentou a todos e disse: em relação ao projeto de 
lei, eu coloquei na mesa de cada vereador um breve formativo, tentando explicar a todos oque 
aconteceu, no ano de 2012 o estado do Paraná lançou uma deliberação pela secretaria da família e 
pela assistência social, a SEDS, que todos os municípios de pequeno porte, no caso Lidianópolis se 

enquadrava nele, poderia estar fazendo o plano de aplicação pra que a gente pudesse estar 
atendendo ao CREAS, essa deliberação veio destinado a serviço de media complexidade especializado 
atendido dentro do CREAS, tudo que tem que ser atendido na assistência social exceto violação de 
direito, é pelo CRAS -  Centro de Referencia de Assistência Social, eventualidades como cesta básica, 
funeral, passagem, natalidade, tudo e pelo CRAS, mas toda vez que tratamos de abuso de direito, 

violação sexual, violência da mulher, criança, adolescente ou idoso, tudo tem que ser tratado no 
CREAS que e o Centro de Referencia Especializado de Assistência Social,  no ano de 2012 o estado do 

Parana deliberou isso, dando oportunidade aos municípios, como em 2012 era algo novo e o CREAS 
estava sendo construído foi deliberado para estarmos comprando moveis, material de consumo, para 
o centro de referencia, Lidianópolis na época fez um plano de aplicação e encaminhado ao governo do 
estado do Paraná, o qual foi aprovado na época pelo conselho estadual de assistência social, mas 
antes dele ser encaminhado para o conselho estadual e secretarias, ele também foi aprovado dentro 
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do município pelo conselho estadual de assistência social, porque todas as ações que vai requerer 
recursos, antes tem que ser aprovado pelo conselho de assistência social, esse recurso foi aprovado, 
depositado e repassado em 2015 fundo-a-fundo para o município de Lidianópolis, um recurso que veio 
via FEAS- Fundo Especial de Assistência Social, depositado no fundo municipal de assistência social, 
tem uma parcela que foi depositada em abril/2015 e agosto/2015, e eles tinham que ter executado 
esse dinheiro conforme prazo determinado para execução, de 2015 para 2016, foi feito 

reprogramação deste recurso para ser utilizado em 2016, não foi feito novamente a licitação, o 
dinheiro esta aplicado em uma conta, colocado em investimento, onde anexei a vocês, esta o extrato 
da conta bancaria, onde hoje estamos com R$37.613,97,( trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e 
noventa e sete centavos), dessa conta foi depositado R$32.200,00, (trinta e dois mil e duzentos 
reais), em 2015, já rendeu R$5.213,97 (cinco mil, duzentos e treze reais e noventa e sete centavos), 
e ai no ano de 2016 como não foi utilizado de novo o dinheiro, foi feito de novo uma nova 
reprogramação para ser utilizado em 2017, so que o governo do estado estipulou um prazo, eles 

deram ate dia 28 de prazo final para ser utilizado, já foi feito licitação em 2016 e não foi utilizada, já 
tinha sido feito dotação orçamentaria para poder legalizar a utilização desse recurso dentro do 
município, estou pedindo novamente para que seja reaberta dotação para utilização desse recurso, 
para que não perdemos esse recurso, o prazo e ate dia 28, motivo que pedi ate dia 20 para dar tempo 
de fazer os tramites de documentos, licitação, etc. todo esse recurso de R$32.200,00, (trinta e dois 
mil e duzentos reais), o rendimento para mim utilizar, tenho que ter autorização do estado, teremos 
também que fazer documento, enviar ao prefeito, secretarias, para não perdermos o rendimento, mas 

no momento tenho que me preocupar com o capital que e de R$32.200,00, (trinta e dois mil e 
duzentos reais). Esse cofinanciamento vem 50% para investimento e 50% para custeio que e divido 
em material de consumo e pessoa jurídica ou física, posso estar contratando alguma empresa para 
dar uma oficina, uma palestra, sobre as ações do CREAS, pode ser do abuso sexual da criança e do 
adolescente, a violência do idoso, qualquer coisa desse tipo sendo feita na comunidade, eu posso 
estar gastando R$16.200,00 em investimento de equipamento imobiliários para o CREAS, não posso 

investir nada em  serviço de fortalecimento de vinculo e nem no CREAS, tem que ser so no CREAS que 
e esse prédio que fica aqui do lado, R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais) posso estar comprando 

material de consumo e R$5.200,0 (cinco mil e duzentos reais) posso estar contratando serviços de 
pessoa jurídica ou física para alguma capacitação ou qualificação dentro do município, então peço a 
vocês em regime de urgência, dar essa oportunidade para gente e para população para puder utilizar 
desse dinheiro, e muito difícil conseguir essa liberação através de financiamento, o Anderson sabem 
também como e pela saúde, e a gente conseguiu esse recurso relevante através do estado do paraná, 

e a gente perde ele sabendo que temos um monte de coisa para ser feito, estamos fazendo de tudo 
para não perder, já trouxemos o pessoal da secretaria do estado do Paraná semana passada, 
explicaram de que maneira eu poderia fazer para eu não perder o dinheiro, mas tenho esse tempo 
muito curto para fazer. Na sequencia o presidente consultou o plenário e de comum acordo, 
suspendeu a sessão por dez minutos para as comissões analisarem  o projeto de lei nº 766/2017.  
Reaberta a sessão, No EXPEDIETNE, não ouve uso da palavra. Na continuidade, passou-se para a 
ORDEM DO DIA, foi apresentada as seguintes matérias para discussão: 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 colocado em Primeira Discussão e Votação e aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI N.º 766/2017 – 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 colocado em Primeira Discussão e 

Votação e aprovado por unanimidade; 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 colocado em Discussão e Votação Única e aprovado por unanimidade. Presidente 
DORIVAL CAETANI, consultou plenário para sessão extraordinária, de comum acordo ficou  marcada 
sessão extraordinária  para quarta-feira  as 19:00 horas, para segunda votação das matérias 
apresentadas. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ROSANA ROCHA DA SILVA, 

deu boa noite a todos. nos colocamos ai uma indicação da extensão da rede de iluminação publica, já 
aproveitando que  vai haver algum acréscimo ai, principalmente que nos vereadores sabemos que a 
partir de 2017, a Copel esta se retirando e quem vai tomar conta da iluminação publica é o município 
que terá que fazer reparos, trocas de lâmpadas, manter a iluminação publica de Lidianópolis e distrito,  
já há projeto, o Adauto ira falar alguma coisa sobre isso, nos estamos pedindo a extensão da rede de 

iluminação na rua Nossa Senhora Aparecida, temos um problema serio la, quem passa la por la sabe 
que e escuro mesmo, la não tem pote de iluminação, nos que temos que estar muito atento, todos 

sabem que sou professora pedagógica da Casa Familiar Rural, eu chego la, as vezes tenho que sair de 
Madrugada, além de ser paralelo a rodovia, você fica la fora esperando eles abrirem os portões, 
também há o problema de jovens  estarem la rodeando e fazendo uso de produtos químicos, isso 
dificulta a questão de pessoas fazerem caminhadas no conjunto habitacional próximo, ali e um 
complexo educativo, nos precisamos de iluminação e manter essa iluminação la sem corrermos 
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perigo. Quanto ao projeto da Lucia, aprovaremos não quarta, para que realmente seja utilizado, pois 
já vem sendo protelado desde 2015; ANDERSON CLEITON ALVES, boa noite presidente, demais 
vereadores, senhor prefeito, nosso secretario Beramar, a todos aqui presente, meu boa noite. 
Primeiramente parabenizo a vereadora Rosana pela indicação, como você disse, e uma realidade 
aquela rua de paralelepípedos em nosso município, temos ali nossos setores públicos, casa familiar 
rural, as crianças que estão ali, mas que merecido que se faça a iluminação ali por motivo de 

segurança, pelas pessoas que já moram ali, antigamente não existia moradias ali,  hoje há moradias, 
casa familiar rural, a cresche e assim vai, quero parabeniza-la porque e de grande valia, motivo que a 
vereadora Rosana fez a presente indicação de extensão de Iluminação Publica. Também quero dizer 
sobre esse dinheiro, parabenizo a secretaria Lucia pelo seu trabalho que vem desenvolvendo, já com 
tão pouco tempo já esse pedido pra essa casa de Leis, algumas situações com motivo de urgência, 
onde a gente ve e entende que isso e bem para nosso município, para nossa comunidade, onde a 
tantos anos ficaram ali parado, e com poucos dias você esta pedindo com motivo de urgência pra se 

fazer, digo a você parabéns, e não so por esse fato mas também pelos outros que a gente vem 
averiguando esta se provando mais uma vez que você nessa secretaria tem a competência, tem a 
regional para sanar duvidas e esta ai junto com a população correndo atrás, vejo sua determinação,  
esta se desdobrando para ser feito o melhor para população de Lidianópolis, vou estar fazendo 
indicação para segunda feira que vem por escrito,  sei que nos temos nosso concurso Sr. Prefeito, 
onde ali que já foi feito para dentista, estamos ai precisando com urgência de outro dentista, os 
secretários já estão se desdobrando pra ver essa situação, onde com mais um dentista que nos 

tínhamos no município, a Luciana que estava com a gente no laboratórios, sabe que e necessário, 
temos ai o Porto Uba, temos nosso município, temos as escolas, as crianças, quer dizer, pra se 
desdobrar em um so dentro de nosso município, e uma dificuldade grande, ate mesmo para se 
estender mais dentro de nosso município onde se marca, faço esse pedido para que se veja perante a 
lei, pelo concurso, tudo bem, vamos ver, agora se for para demorar essa situação do concurso,  
devemos ver uma legalidade para se contratar mais um dentista para o município;  ANTONIO 

AUGUSTO MACIEL FILHO, a indicação da Rosana e válida, ali a muito tempo anda escuro, deve ser 
ampliado a iluminação. Quero aproveitar também, ali na casa familiar rural foi feito pintura, gostaria 

que fosse feito novamente o nome da casa familiar rural, o nome de meu pai, foi apagado, antes já 
tinha feito pedido verbal ao Magrelo, não deu para ser feito. A nossa capela mortuária quando foi feito 
entrei com pedido de denominação em nome de Paulo Domingos, muitos aqui conhecem, e o pai do 
Tiquinho, foi coveiro por muito tempo em Lidianópolis, fomos criados juntos em nosso sitio, a capela 
foi denominado com o nome dele, existe a placa la, mas deve ser colocado na parede, o Tiquinho tem 

cobrado constantemente, motivo que solicito que seja escrito o nome la; ODAIR JOSE BOVO, boa 
noite a todos. sobre a Emenda Modificativa a lei orgânica, do Item I, Artigo 88, e Item I, da seção 6º, 
foi modificada pelo seguinte: isso falando do cargo de prefeito,  se impossibilitado do exercício do 
cargo por motivo de doença devidamente comprovada, os primeiros 15 dias de afastamento são pagos 
pela Prefeitura e a Previdência Social pagará a partir do 16º dia de afastamento do trabalho através 
do Auxilio Doença Previdenciário. Antes a prefeitura que bancava, e agora nos vereadores 
modificamos a lei que o prefeito será pago 15 dias por motivo de doença, e depois fica a cargo do 

previdência como todo mundo faz. Convoco os membro das comissões para parecer do Projeto de Lei 
n.777/2017  que Autoriza o Executivo a Atualizar os valores da Contribuição para Custeio dos Serviços 
de Iluminação Publica, através de Decreto e de acordo com informativo de reajustes de tarifa de 

energia do ano de 2003 a 2016. Então eu presidente, a Rosana relatora e o Mineiro membro,  
podemos nos reuniar antes na quarta feira para podermos estar fazendo isso dai; LUCIANA DE JESUS 
MAIA, boa noite a todos, a comunidade que se faz aqui presente. Achei de grande valia a indicação da 

vereadora Rosana, também trabalho la embaixo, no serviço de convivência que e o antigo PETI, e um 
esclarecimento para conhecimento da comunidade, o programa do PETI foi construído em 2005, 
antigamente era o programa de erradicação do trabalho infantil que funcionava la naquele prédio, 
houve umas mudanças assistência social, não que o programa deixou de existir, ele protegia que a 
criança menor de idade teria seus períodos de infância para brincadeira e não para o trabalho, motivo 
que existia esse programa, agora temos o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, que 
acontece através do CRAS, como a Lucia deixou bem claro que é interessante   trazer ao 

conhecimento das comunidades, muitas vezes tem munícipes nosso que desce la no CRAS de repente 
para buscar uma informação que cabia ao CREAS que e aqui em cima, como ela disse la embaixo no 
CRAS nos trabalhamos dando a base para família, serviço de convivência para família, ali se busca 
passagem que e um direito do idoso no CRAS, cesta basica, qualquer outro tipo de auxilio, aqui em 
cima no CREAS como ela deixou explicado, e toda violação, todo direito, pensão de criança, etc, e aqui 

com elas, vai ser encaminhado através do conselho tutelar, o conselho tutelar e o CREAS caminham 
junto, o conselho esta ali para defender os direito da criança e encaminhamento ao CREAS, a matéria 

e de grande valia, por isso que aceleramos aqui hoje, todos ajudaram, agradeço a todos você porque 
também faço parte da área da assistência social, para mim também e de extrema importância porque 
vamos mobiliar com moveis novos nosso CREAS, vai deixar mais bonito nosso prédio, tudo que e novo 
e mais bonito, quanto a gente compra um móvel novo para nossa casa a gente fica apreciando ele por 
longo prazo, e assim que queremos fazer com nosso CREAS. Sobre a iluminação publica, o Adauto já 
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esteve falando conosco, já trouxe isso para nos, ate uma tabela para estarmos vendo, como esta 
defasado a taxa de iluminação publica, vocês viram que ate parabenizei o Adauto semana passada, 
havia varias ruas com iluminação queimada, já foram trocadas, foram refeitas, pra ter esse trabalho 
precisamos de um fundo, nossa já vai ter um amento, nem começou o mandato, coisa tal, mais e para 
o bem comum de toda comunidade, e importante saber que nos munícipes também estamos 
colaborando, não so através de nossos impostos, mas através de iluminação publica, vai ter um dedo 

nosso la, através de uma taxa que estamos ajudando, demais era so isso, obrigado a todos; DORIVAL 
CAETANI, obrigados a todos os vereadores, a Rosana quando se fala em extensão de rede, temos uma 
deficiência motivo que a Copel hoje passou toda responsabilidade toda para nos, a taxa de iluminação 
publica que temos hoje não suporta, temos que comprar toda uma estrutura, caminhão muque e fazer 
tudo, então, realmente com a arrecadação que temos não comporta, nas vilas rurais não temos 
pagamento de iluminação publicas e quem paga hoje e a prefeitura, talvez deva se feito reunião para 
ver o que pode ser adequado a iluminação publica das vilas rurais, peguei um talão de luz da vila e 

não há iluminação publica, tudo vai de uma conversa. Nossa lei orgânica como o Odair Explicou, no 
passado era dois prefeitos pagos pelo executivo, nos não aceitamos isso, ate ouve devolução desse 
dinheiro e não e justo o prefeito recolher um monte de INSS e chegar na hora, de uma doença, de 
uma situação a prefeitura ter que pagar, então o INSS tem que se responsabilizar pelo salario, nossa 
lei era aberta, hoje estamos adequando ela para ficar sob responsabilidade do INSS, e outro item que 
tem ali, nossa PPA era para o mês 4 e não dava tempo de agilizar todos os recursos e planejar para o 
ano futuro, no ano seguinte, elevamos para o mês 7, para dar tempo para obtermos mais recursos 

para o ano seguinte, sobre o projeto de lei que a Lucia explicou e todos entenderam, e um recurso 
que não podemos pensar em perder, temos que pensar em buscar recursos juntamente com o 
prefeito, nos temos um regimento para ser cumprido, mas há bom senso da câmara de vereador de 
fazer em regime de urgência e não deixar que o recurso volte, parabenizo a todos pelo consenso, 
aqueles que entenderam da necessidade da urgência, há também ai projeto de cento e quinze mil 
reais para compra de material de expediente  na saúde. Sobre a extensão de rede, faço pedido verbal 

ao prefeito, que na rua Minas Gerais entre a chácara do Saulo, onde mora o Almiro, mora meu 
sobrinho, meu irmão, eles tem deficiência muito grande ali de uns dois ou três postes, eles pagam 

iluminação publica, mas há dificuldade devido a escuridão ali, quando nos tivermos uma estrutura 
própria la que der para estender a iluminação na vila rural, que também seja estudado uma forma de 
atender aquelas três famílias ali, que paga e tem dificuldade devido a falta de iluminação ali. Vou 
estar fazendo viagem, mas a casa fica aos cuidados dos vereadores, do Beramar, o Mineiro estará 
dando continuidade do trabalho. Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU, boa noite presidente, 

vereadores e comunidades presentes, quero agradecer a votação desse projeto de urgência, isso 
prova a parceria que a câmara tem conosco, com o Executivo, como a secretaria Lucia já passou o 
motivo dessa votação, há uma preocupação do executivo em trazer esses projetos com tempo para 
ser avaliados pelos vereadores, a respeito da iluminação publica, temos 13 anos que não ouve 
aumento da tarifa de iluminação publica, a prefeitura esta fazendo licitação para contratara empresa 
para tomar conta dessa iluminação, chegou essa defasagem ai em cento e vinte por cento, treze anos 
sem aumento, nos não fizemos a iluminação através de decreto porque estamos se prevenindo a uma 

ação futura dos moradores como já teve, e como ouve acumulo de treze anos, a lei fala que deve ser 
repasse anual e não acumulo, estamos nos prevenindo, fazendo projeto de lei, para não termos 
problemas com a justiça futuramente ai, e nesses treze anos não foi feito, não sei se faltou coragem, 

mas não devemos penalizar o município, temos que repassar isso dai, para darmos uma qualidade no 
serviço de iluminação publica e fazer essas melhorias como a vereadora Rosana falou, se nos 
tivéssemos cobrando a taxa de iluminação publica, com certeza teríamos um caixa grande ai para 

fazer essas melhorias, com relação aquela beirando a rodovia, na época eu era vereador, Mineiro, Val,  
o Marcão usou esse dinheiro para fazer beirando aquela rodovia, tem municípios do porte nosso que 
esta com duzentos ou trezentos mil reais em caixa, se nos tivéssemos feito essa correções, o quanto 
daria para melhorar hoje a iluminação publica. A questão das pedras irregulares que faz anos que esta 
para sair, temos ate setembro que foi o ultimo prazo, há a empresa que esta para fazer, a do seu 
Mané, conversamos com eles no mandato passado, ficou deles começarem no começo de Fevereiro, 
hoje eu falei com ele, da possibilidade, ate de comunicar a Câmara, de nos termos que cancelar o 

contrato com eles, porque senão não vamos conseguir fazer isso dai, depois fazer nova licitação para 
outra empresa terminar porque falta bastante ainda, então não e vontade politica, vontade de 
resolver esse problema, é a empresa que esta nos enrolando, a empresa esta complicando, pedi a ele 
vir aqui hoje porque vou viajar amanha e ele não compareceu, devemos pegar o jurídico e cancelar o 
contrato e licitar de novo para dar tempo. Provavelmente na próxima semana vou estar vindo ai, 

passar para vocês alguns dados ai, porque cada dia tenho uma surpresa com a administração, cada 
dia aparece uma coisinha nova, isso me preocupa muito, os números que foi passado para vocês no 

fim da outra gestão não condiz com aquilo que nos pegamos entendeu, hoje mesmo tive mais uma 
surpresa, provavelmente vou estar aqui na próxima semana apresentando aos vereadores, perto de 
muitos municípios, pegamos sim o município ate organizado, mas como foi passado um valor absurdo 
de caixa, a população as vezes não entende, falam que há dois milhões, ai falam “ Ue Adauto você 
não faz com dois milhões em caixa”, e não e assim, então vamos explicar que tem programas, do 
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Livre vamos explicar o quanto pegamos certo, vi em um blog que foi passado cento e vinte mil reais, 
mas não foi isso, foi bem menos que isso ai, em torno de seis mil reais, ficou bastante coisas para 
estarmos assumindo ai, há bastante coisas para passar para vocês, passar para população, como 
nossa administração e uma administração transparente, estamos fazendo de tudo para colocar a casa 
em dias, arrumar esses maquinários, já arrumamos a retro cavadeira hidráulica, arrumamos dois 
caminhões, arrumamos a pa carregadeira, trator, há o motor da reto escavadeira que esta fundido, 

esperando a licitação para ser consertado, estamos com a outra niveladora que pode entrar em 
carreadores, também esta sendo arrumada, so aguardando para comprar as peças, e graças a Deus 
com aquele recurso de começo de mandato que recebemos de cento e setenta mil reais, que o Beto 
Richa passou para nos através do deputado Alexandre Kuri, esta nos ajudando, estamos colocando a 
casa em dias, graças a Deus que esse dinheiro veio em uma boa hora, logo que finalizar as licitações, 
vamos estar colocando esses maquinários para regularizar as estradas, temos vários carreadores para 
ser arrumado, há a colheita a ser feita, a pressão em cima de vocês esta grande, estamos trabalhando 

na medida do possível, já fizemos bastante coisas, há estrada Santo Antônio e Luziana onde foram 
tirada pedras, esta no barro e precisam ser arrumadas, há uma preocupação muito grande para 
estarmos agilizando esse atendimento ai, amanha vou estar indo a Curitiba mais o Cido, onde 
estaremos indo no Tribunal de Contas, na Secretaria de saúde, vamos ver a respeito do Posto de 
Saúde da Gestão Passada, não sei se foi passado a vocês ai, uma emenda no valor de seiscentos e 
cinquenta mil reais, que não foi corrido atrás  e agora estamos resgatando todo esse processo, vamos 
lá conversar com secretario, vamos ter um gasto para contratar empresa e fazer alguns laudos, pra 

ver se ainda esta em pe aquilo dali para darmos continuidade, temos a intenção de construir um poso 
de saúde, ali onde e o pátio de maquinas,  emenda da saúde, é o nosso projeto, vamos pleitear isso 
dai para ver se vamos conseguir essa emenda, ai na quarta feira nos vamos para Brasília, onde nesse 
final de mês os deputados vão estar apresentados as emendas, é a hora de estarmos la cobrando 
eles, pedindo parceria para que eles incluam o município com numero maior de emendas para 
estarmos trabalhando, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, quero colocar o executivo de 

portas aberta, o que vocês precisarem de informação, todos os secretários estão informados, a passar 
as informações, oficializar sempre e bom, e um documento a mais pra vocês, podem chegar la que as 

secretarias esta de portas abertas, agradeço mais uma vez pela parceria, não e porque não se 
elegemos juntos que nos temos esse problema de a câmara vai contra ou a favor, o que importa e 
essa parceira Val, já passeia a vocês que quero administrar o município  junto com vocês, junto com a 
população, não tem o porque eu temer a câmara ou a câmara ao executivo, vamos fazer essa 
parceria, sempre que precisar vou estar aqui prestando esclarecimento a vocês, vamos juntos ai ligar 

para os deputados e incluir o maior numero de emendas possível, obrigado pela oportunidade de estar 
falando com vocês, obrigado a todos. Presidente DORIVAL CAETANI, agradeceu ao Pedro da 
Informática, pelo trabalho prestado a municipalidade. Nosso município mesmo que não oi entregue 
com milhões em caixa, esses dias conversando com o Marlon de Marumbi, diversas prefeituras, 
inclusive a dele, deixou municípios sem pagar salários e decimo terceiro, graças a Deus naõ estamos 
tendo esse problema, hoje para tocar o município não esta fácil, hoje ainda conduzimos através da 
câmara, pagar funcionários em dias, comprar ônibus, logico que não esta tudo em ordem, há muita 

deficiência, mas graças a Deus não termos dificuldade de pagar funcionários, INSS. Ate agradeço que 
o prefeito preste contas a câmara, a gente participou de reunião fechada onde veio um certo 
informação, todos participaram, se temos dinheiro em caixa, no livre acho que ficou bem menos do 

que falaram, livre não deve ter ficado quase nada, temos bastante recursos, bastante convênios, a 
gente sabe que se não foi real o que foi passado pra nos, vamos ver de novo, rever, nosso município 
esta de parabéns, diversos funcionários e amigos tem falado que esta bom, o Adauto esta trabalhando 

da forma que ele disse e também tem dialogo, tem pessoas que disse que não tinha dialogo com 
outro prefeito e com Adauto tem, não estou puxando sardinha, estou falando realidade.  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. 
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