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10.ª SESSÃO 
03.ª Sessão Ordinária 

  
      Ata n.º 10/2017 – Ao vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete 
(20/02/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Decima Sessão e Terceira Sessão Ordinária. Com a presença 

oito vereadores, estando ausente o vereador Dorival Caetani. Sob a Presidência do Vereador Antônio 
Augusto Maciel Filho, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Marcos,  capitulo 9, 
Versículo 14 a 29), realizado pelo Vereador Claudio Hipolito, procedida da Oração do Pai Nosso. No 
EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Ata nº. 08 e 09/2017 -  foram colocadas em 
Discussão e Aprovadas por unanimidade; INDICAÇÃO N.006/2017. Autoria de Vários Vereadores. 
SUMULA: Que seja feito reparo e cascalhamento no carreador que dá acesso a propriedade do Sr. 
Valdemar Martins; INDICAÇÃO N.008/2017. Autoria da Vereadora Isabel Lourenço Oliveira. SUMULA: 

Que seja construído uma Capela Mortuária no Distrito de Porto Ubá, nesta municipalidade; 
INDICAÇÃO N.009/2017. Autoria da Vereadora Isabel Lourenço Oliveira. SUMULA: Que seja 
viabilizada junto ao governo de estado EMENDA PARLAMENTAR para construção de Centro de Eventos 
no Distrito de Porto Ubá, nesta municipalidade; INDICAÇÃO N.010/2017. Autoria da Vereadora Isabel 
Lourenço Oliveira. SUMULA: Que seja feito pavimentação asfáltica em ruas no Distrito de Porto Ubá, 
nesta municipalidade; INDICAÇÃO N.011/2017. Autoria do Vereador Ademir Aparecido Candido. 
SUMULA: Que seja providenciada a Instalação de um poste com Luminárias, na rua Paraná, esquina 

com a rua Esperança nesta municipalidade; INDICAÇÃO N.012/2017. Autoria do Vereador Ademir 
Aparecido Candido. SUMULA: Que seja feito seguro total dos veículos da Saúde: VANS e 
AMBULANCIA, conforme descriminado abaixo. Oficio n.º.11/2017. Autoria do Secretario de Saúde. 
Convite para Audiência Publica, dia 21/02/2017, as 14:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal; 
Oficio n.º. 61/2017. Autoria do Poder Executivo. Comunicando data realização da Audiência Publica, 
dia 21/02/2017  as 14:00 hs, na Câmara Municipal, referente ao 3º Quadrimestre de 2016. No 

EXPEDIENTE, fez uso da palavra o vereador: ADEMIR APARECIDO CANDIDO, cumprimentou a todos. 
fiz duas indicações, uma e que se coloque iluminação ali próximo a casa do Sr. Sebastião Retratista,  

ali para baixo cresceram as ruas, e ali a gente passa esta um grande espaço escuro, ali cabe a medida 
de um poste, motivo que a gente pede isso dai, que seja posto um poste, uma extensão ali, a 
população vem pedindo para gente, tudo para melhor atendimento a população. A respeito da 
segunda indicação, eu tinha pedido para fazer seguro dos carros, não so das vans mas também dos 
carros da saúde, o carro lotado uma hora e outro ai, talvez alguma hora acontece algum acidente, já 

aconteceu duas vezes com a prefeitura, acaba saindo mais caro para o município, uma vez tinha 
seguro, outra vez não tinha,  então tendo seguro para esses carros, fica mais fácil para gente e para 
população, parabenizo a vereador Izabel pelas indicações apresentadas; ISABEL LOURENÇO 
BARBOSA, deu boa noite a todos. a Indicação feita sobre capela mortuária é de suma importância 
para a população de Porto Uba,  pois as condições dos velórios que hoje esta sendo realizados na 
Igreja com a permissão do padre que cedeu a igreja para que seja feito esses velórios, como vocês 
sabem, sempre tem a presença de mães, há os bebes que não tem  local adequado para ficar e tendo 

esse salão, haverá local para mais comodidade a todos,  essa e uma reindividação dos munícipes de 
Porto Uba. A outra tara sobe não temos salão de eventos, pessoal me pedido e aqui estou. Com 
relação ao asfalto, devido as chuvas ter trazido muito terra, lama e agua para o asfalto, acaba 

dificultando o transito ali, as ruas ficam intransitáveis, muito lisa dificultando para todos os pedestres. 
Com relação ao que o Admir colocou sobre os carros da saúde; ROSANA ROCHA DA SILVA, disse que 
as indicação foram bem concludentes, eu acredito que Porto Uba já merece uma capela mortuária e o 

Centro de Eventos, para realização de artesanatos ou qualquer coisa que exija dentro do município 
nos sabemos que e necessário, sabemos que há varias coisas la, mas que são particulares, não sei 
ainda qual o preço, etc, mas se faz necessário a capela mortuária, a Isabel esta la andando e sabe a 
realidade. A respeito da indicação do Ferrugem, nos sabemos o risco que correm saindo das estradas, 
todos sabem do numero de veículos que sair da rodovia,  e com o grande numero de veículos 
transitando, corre o risco de acidentes, e por maior cuidado que todos tem nas estradas, mesmo 
assim ainda correm risco, o seguro total se faz necessário hoje, pois se diz: tanto para os cofres 

públicos quanto para a segurança. Há convites para Audiência Publica, logico que vereador e 
representantes do povo e o povo quando sente necessidade de alguma coisa esses chegam ates os 
vereadores. Parabenizo aos vereadores pela indicação aprovada. Na continuidade, passou-se para a 
ORDEM DO DIA, não apresentada as matérias para discussão. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
fizeram uso da palavra: ODAIR JOSE BOVO, deu boa noite a todos, concorda com a indicação de 

todos, fui  i pedido dos vereadores, foi indicado dois carros, eu gostaria de saber, a mais carro dentro 
do município que necessita de seguro, o que puder ser feito, o Cido esta ai e poderia estar dando a 

resposta); ROSANA ROCHA DA SILVA, gostaria de externar meus parabéns  ao Marcos Maciel que e 
secretario de obras e vem fazendo um excelente trabalho, não esta presente, mas fica aqui meu 
agradecimento, nesse mês o que tem sido pedido esta sendo atendido, na gestão anterior tanto 
pedido que fizermos voltado a casa familiar rural e não fomos atendidos, e um mês e meio ele 
consegui colocar tudo em ordem, tivemos la o acesso ao colégio D. Pedro I, foi feito abertura e 



 

 

 

 

 

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

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

_________________________________________________________ 

 

 

 

colocado portão la, foi também feito abertura com Portão no Maria José, portas e tudo necessário, foi 
realizado comprovação do executivo, parabenizo a ele e seus funcionários pelo que tudo tem realizado 
aqui; ANDERSON CLEITON ALVES, boa noite a todos os presentes, ao secretario  Beramar. Gostaria 
de estar reforçando sobre o pedido que fiz da ambulância de plantão , logicamente pelo acontecido 
como hoje,  nos precisamos ali de uma urgência, ate então estava ali a ambulância pequena 
Ferrugem, um corre, vai pra la, vem pra ca, só da importância de se termos aquela ambulância onde 

se pedir para que fique de emergência, montada em uma utei, onde teve ali o paciente Paulo Torres 
que todo mundo conhece, possivelmente depois, não sei, procurei me inteirar, não vi, não deu tempo, 
procurei saber o que ocorreu, mas foi principio de infarto, é um corre -corre na montana, etc, foi 
falado para o Thiago, ele correu atrás, etc, então entre essas e outras deve se ter aqui uma 
ambulância para emergências, a todos momento tem alguma coisa para estar levando, paciente, 
encaminhamentos, nos precisamos de sentar e conversar para que essa ambulância montada UTI, 
fique ali na urgência. Parabenizo ao Ferrugem e Isabel pelas indicações apresentadas, todas de muita 

valia, em especial a Porto Uba. Referente ao seguro como foi falado pelo Ferrugem, e como o Odair 
falou que existem vários outros que também precisa ser feito, não que o os outros não tenha 
importância grande,  eu vejo que o Ferrugem quis colocar, a gente ve o que anda ocorrendo em 
outros  municípios, a ambulância viaja muito, há muitas pessoas indo pra fora, outras so a Ivaiporã, 
devemos sentar com as asseguradoras e ver um pacote mais barato, veículos, o que pode ser feito, 
mas é excencial o que o ferrugem colocou das ambulâncias, não queremos isso para nosso município, 
mas devemos estar preparados para alguma coisa de mais grave e isso, e uma ideia e você esta com 

total apoio; LUCIANA DE JESUS MAIA, boa noite a todos. parabenizo ao Cido e Adauto porque a duas 
semanas atrás foi feito uma indicação, sobre colocar os ventiladores no Centro de Eventos, nos já 
iniciamos com o baile dos Idosos sexta feira passada, todos ficaram gratos por aqueles ventiladores 
estarem la, sabemos nos que la tinha seis ventiladores no passado e nos terminamos com um so,  
hoje sanou a situação, não so dos idosos, mas sim de todos os eventos que acontecem naquele 
prédio, parabenizo aqui também a Lucia coma secretaria de assistência social, onde demos inicio ao 

baile dos idosos e la estavam todos la, trabalharam bem, foram muito bem acolhidos, faço minhas as 
palavras da Rosana quando ela falou sobre o nosso secretario de urbanismo, que realmente esta 

fazendo um brilhante trabalho em nosso município, ele procurou sanar a situação de todos os prédios 
do município, pelo menos ao nosso redor, trabalho que esta fazendo junto com seus funcionários, 
deixo aqui os meus parabéns, juntamente com Pedro, Nene, Dão e Juarez, todos estão ágil no serviço, 
hoje mesmo estavam ali e sanaram situação de enxurrada que saia do D. PEDRO e vai parar na APAE, 
hoje ele aterrou aquele lugar, fez um brilhante trabalho, fez o portão que liga a passarela, fez a 

entrada de acesso a casa familiar rural ao Maria Jose.  Na oportunidade, convido a todos para quinta-
feira, as 9:30 hs, haverá palestra com professor Lemos no Centro de Eventos, onde será abordado 
reformas da previdência social, convido a todos para serem multiplicadores desse convite, será muito 
bom buscar informações do que esta acontecendo na reforma da previdência social, temos que estar 
inteirado disso, parabenizo aqui meus companheiros Admir e Isabel por suas indicações que esta 
certa, quando fomos aplicar oficinas do CRAS la no Porto, não havia lugar, emprestávamos sala de 
aula, foi assim no decorrer do ano todo, eu penso assim, temos que fazer o quanto antes, ver algum 

lugar publico dentro de Porto Ubá, para que a gente possa começar a executar porque a partir de 
março, nos vamos iniciar as oficinas de novo, pra estarmos sanando essa situação, ao menos dos 
cursos, ate ter a capela mutuaria, muito obrigado pela presença de todos; ANTONIO AUGUSTO 

MACIEL FILHO, sobre a indicações feitas, fico contente da Isabel trazer esses problemas, sabemos o 
quanto e importante uma capela mutuaria no município, porque não no distrito, ira atender ainda as 
vilas rurais, a gente ve que tanto a capela quanto o salão de eventos e importante, há aniversários, 

casamentos, reuniões, tem que ter esses lugares, porque o quando há reuniões tem que ter uma 
cozinha disposição, banheiro adequado, você esta de parabéns por fazer essas Indicações, quando se 
representa um distrito, deve haver esses pedidos. Com relação as indicações do Ferrugem, a quanto 
tempo aqui e não lembramos de fazer essas Indicações, principalmente do seguro das ambulâncias, 
como foi falado ai pelos vereadores, vejo o Pedrinho hoje como um ótimo funcionário, a gente ve que 
você trabalha, todos trabalham mas você e trabalhador, e o Marcos, não e porque e meu parente, 
mas parabéns para o Marcos, muita gente falou que ele não daria conta do serviço como esta sendo 

feito, ele tem suas obrigações na lavoura e ainda esta fazendo um bom trabalho, estou muito 
contente, um trabalho bonito, todos estão falando bem, estão trabalhando com vontade, fico feliz de 
ver esse trabalho, tem como defender se o trabalho e bem feito, parabéns ao Marcos e sua equipe; 
vice prefeito APARECIDO BUZATO, obrigado ao presidente e vereadores, obrigado a todos os 
presentes. O prefeito Adauto era para estar aqui, mas como esta corrido essa semana, ficamos quatro 

dias da semana passada viajando, vamos prestar contas. Fui na reunião da regional de saúde, onde 
na parte da manha foi tratado do Samu e na parte da tarde do Consorcio, hoje o presidente do 

consorcio do SAMU, né Anderson como você já acompanhou no passado quando aprovamos a lei, 
esteve presente e o SAMU vai ser implantado  dia 26/05/2017, esse tempo devido a conjuntura de 
cadastramento, foi detalhado todos os procedimentos de implantação do SAMU, hoje nos pagamos 0.8 
por habitante, hoje nos estamos pagando 1.30, ontem teve debate, em algumas horas ate esquentou 
porque há quatro municípios inadimplentes, ai eles achou que iria ficar por isso mesmo e continuar 



 

 

 

 

 

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

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

_________________________________________________________ 

 

 

 

pagando agora e tanto eu quanto o Redeique nos posicionamos que não, cada um que pague sua 
parte que estava em dias, Lidianópolis estava em dias, inclusive ate a prestação de fevereiro, era so 
nos e Arapuã, so os dois municípios tudo zerado de nossa parte, os demais municípios não, ai não 
acabou chegando a acordo, fomos almoçar, voltamos e foi fechado, acordado que esse pessoal que 
deve 2016 vão pagar em 24 parcelas, há pessoas la com duzentos e vinte e dois mil reais devendo e 
vão pagar com juro de poupança, e 2017 quem não pagou que vão quitar isso dai, nos fizemos 

proposta de abaixar para 0.8 novamente porque hoje a estimativa da um milhão e oitocentos que e o 
caixa que fizemos desse consorcio, baixar para 0.8 ate que seja implantado, então, se for implantado 
dia 26/05/17 como foi marcado, dai passa a pagar 1.30 do novo que não dará para cobrir o custo, 
hoje custa por habitante 2.17, porque enquanto não tiver o financiamento do governo de estado ou 
governo federal, ate ele se escreverem, liberarem isso dai, vai depender muito de punho politico, ai 
poderemos chegar ate um real e pouquinho por habitante, dará uma amenizada. Pelo consorcio 
também haverá óculos subsidiados, dentista, convênios e mais algumas questões de alteração de 

estruturas. Pedra irregulares, esses dias o Adauto esteve conversando com vocês, o Mane era para ter 
começado e ate hoje nada, estamos com problema sério, de Curitiba o Adauto ligou para assessoria 
jurídica e pessoal da licitação que eu fizesse um destrato com ele, e assim estamos fazendo, vai abrir 
nova Licitação, estávamos em Curitiba, fomos a Secretaria de Agricultura, buscar prorrogamento 
porque o tribunal exige que em 48 meses se finda qualquer contrato, vamos fazer justificativa para 
chegar a sessenta meses, então, para ganharmos tempos para fazer licitação e estarmos concluindo e 
aquele valor hoje não cobre os custos das pedras, estamos pagando trinta e dois reais e alguma coisa, 

abriremos essa licitação para dar contra partida do município da forma maquinas, alguma coisa 
teremos que fazer para não perdemos o convenio, as pedras irregulares para informação de vocês 
esta encaminhado assim, o asfalto do porto teremos que findar o convenio, não foram cumpridas 
algumas situações, serão chamadas para fazer medição, o que não for cumprido será dosado porque 
também iremos ficar sem certidão devido convenio de Porto Ubá, fala com a empreiteira que não esta 
nem ai, ficaram de plantar grama e não foi plantado, fizeram calçada mal feita, estaremos passando 

essa questão das calçadas de porto ubá, estendo convite aos vereadores para estarem averiguando 
como será feito as pedras irregulares, há trecho no Ricardo que esta soltando, naquela de Porto Ubá 

terá que ser refeito toda aquela subida la, esta horrível,  o engenheiro Carlos estará ai para vermos 
ambas as situações a partir das 8:30 hs. Sobre algumas indicações faladas sobre construções, 
parabenizo a Isabel, tanto eu quanto o Adauto temos isso dentro de nos, todos os gabinetes que 
fomos a Brasília falamos da construção da capela mortuária e centro de eventos em Porto Ubá, quadra 
esportiva, são ministérios diferentes, mas estamos tendo dificuldade em conseguir dinheiro federal, o 

deputado tem 15 milhões em emendas, ele rateia entre os ministérios e o governo federal esta 
exigindo que se coloque 50% dessas emendas na saúde, para o atendimento básico na saúde, e ai a 
gente colocava que recebia trezentos e quarente e seis mil no final de ano para atenção básica, 
emendas do Sergio Souza e Requião, Luchimori, ate passamos la para agradecer, ate temos esse 
dinheiro la na saúde e por isso buscamos empenhar para ver se conseguíamos recursos em outras 
áreas, principalmente na agricultura para fazermos irrigação na vila rural, fazer o barracão como 
tínhamos acertado com deputado Ênio, mas chegamos la também não tinha obras para ele, tínhamos 

negociado uma pa carregadeira que também foi cortada pelo ministério, dava um pa, caminhão 
basculante, cento e cinquenta mil na saúde e agricultura, e ele ficou pendurado, não sábio o que 
deveríamos pegar, ai a gente optou por caminhão traçado porque ai poderíamos estar destinando 

outro caminhão para atender os nossos agricultores como queríamos, fomos na Gleice onde nos foi 
prometido uma Emenda que já estávamos conversado, para secretaria de saúde em torno de cento e 
cinquenta mil reais, o Alex também nos prometeu para emulsão asfáltica, para custeio de recape, mas 

graças a Deus nossa cidade não esta naquela situação, ai pedimos na área de agricultura, ficou la de  
ser estudado talvez uma central de atendimento, etc. o Diego Garcia deputado do PHS, ira colocar 
trezentos mil reais no esporte e vai colocar mais duzentos mil reais na agricultura, então se colocarem 
todas essas emendas que nos foi prometido, passa de um milhão de reais para nosso município ai, 
mas porque que pegaram la no esporte, estamos pegando aquilo que nos tem a oferecer, assim que 
nos fizemos. Fomos no tribunal de contas, no posto de saúde foi falado daquela construção mas la em 
cima não conseguiram encontrar nada, não foi encaminhado nada, o governo de estado esse ano não 

tem custeio para obras, vamos encaminhar oficio e lutar com secretários para liberação de obras, 
estamos ainda pensando em estatutário e emprego publico se formar emprego único, não e fácil mas 
vamos correr atrás, na questão da frota de veículos vamos estar levantando custos para ver se não 
acarretara custo alto e prejudicando o andamento do município, mas e bom, sabemos que carro 
assegurado e uma tranquilidade, o prefeito abaixou decreto dando responsabilidade a nossos 

motoristas, o prefeito baixou decreto dando responsabilidade a nossos motoristas, que se fizerem 
multas, se bater um veiculo, haverá uma comissão para analisado para isenção do funcionário, mas se 

também ouve imprudência que o funcionário se responsabilize por isso, o motorista tem que ter 
responsabilidade, o prefeito Magrelo pagou muitas multas, ainda sobrou muitas para pagarmos esse 
ano, e ainda tem carro ai em leilão que precisamos pagar de seiscentos a oitocentos reais de multa e 
ninguém foi responsabilizado por isso, e porque que aconteceu essas multas, o município não pode 
pagar, motivo que estamos fazendo documento e cobrar a responsabilidade de cada um, aconteceu de 
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veiculo estar em Londrina, levou multa de dez em dez minutos por estar no celular, isso e lei de 
transito e não podemos estar arcando com isso dai. A casa familiar rural nos assinamos termo de 
responsabilidade em que 2017  será assistido pelo aquilo que já estávamos fazendo, doando, serviços 
gerais, em 2018 passa toda essa responsabilidade, exceto professores, e um desafio, esta assinado, 
vamos fazer o possível para mantermos nossa casa em funcionamento, o dinheiro e regado, mas foi o 
que assumimos em nossa administração. Em Brasília no ministério do trabalho falamos sobre o porque 

de alguns de nossos servidores não receber PASEP, buscamos la entendimento, a responsabilidade e 
da Caixa e estaremos informando a Rais e eles podem estar talvez, recebendo esses cinco anos que 
perderam ai, são três funcionários que temos ai, seria mais isso, coloco a disposição para respostas, 
as indicações e requerimentos que vocês fizeram essa semana estaremos respondendo ai,  hoje a 
gente conversou com secretario Thiago a questão da ambulância e tem vezes que ela terá que ir a 
Londrina porque há pessoas que faz terapias e precisa ai de maca, então quando tem essas pessoas e 
já aconteceu de ter duas pessoas no mesmo dia, ia a van e ia ela, mas ela vai ficar sim a disposição 

aqui no atendimento, e quando nos falávamos do SAMU, temos que criar uma equipe aqui que vai de 
encontra, seria isso, agradeço por vocês ter dado esse espaço, e estamos la aberto para discussão, 
acho importante que a câmara participe da administração, cobre, de ideias e faça suas reivindicações, 
e em cima disso dai que a gente vai direcionando, vocês são os verdadeiros para-choque da 
sociedade,  vocês que ouvem os anseios de nossos munícipes, e tanto eu quanto o Adauto estaremos 
dentro dos recursos financeiros tentando atender as solicitações da sociedade, muito obrigado a 
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. 
 
 
                      Antônio A. M.Filho                                            Odair Jose Bovo 
                         Presidente                                                         1ª  Secretário 


