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34.ª SESSÃO 

22.ª Sessão Ordinária 

 

      Ata n.º 34/2017 – Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (04/07/2017), 

às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado 
do Paraná, em sua Trigésima Quarta Sessão e Vigésima Segunda Sessão Ordinária. Com a presença 
oito vereadores, estando ausente o vereador Odair Jose Bovo. Sob a Presidência do Vereador Dorival 
Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Mateus, capitulo 8, Versículo 23-
27), realizado pelo Vereador Ademir Aparecido Candido, procedida da Oração do Pai Nosso. No 
EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Ata n.º33/2017, foi colocada em discussão e votação 

e aprovada por unanimidade; PROJETO DE LEI n.º 004/2017. Autoria: Vários Vereadores. SÚMULA: 

proíbe que as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz, façam o corte do 
fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias específicos e dá 
outras providências; PROJETO DE LEI  Nº 791/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a Firmar Convenio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a 
construção de unidades habitacionais, isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao 

programa Morar Bem Paraná e da outras providencias; PROJETO DE LEI  Nº 792/2017 . Autoria do 
Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Chefe do Poder do Município de Lidianópolis a Firmar Contrato 
de Comodato com a Patrulha Ambiental do Rio Ivaí- PARI, neste município de Lidianópolis-Pr e da 
outras providencias; PROJETO DE LEI  Nº 793/2017 . 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; INDICAÇÃO N.º 42/2017. Autoria do 
Vereador Anderson Cleiton Alves- SUMULA: que seja feito reparo no carreador de acesso a 

propriedade do Sr. João da Costa, aos fundos da vila rural II, nesta municipalidade; Oficio 
nº.054/2017 . Autoria da Secretaria Municipal de Saúde. Comunicando a todos sobre campanha de 

recolhimento de lixo eletrônico, dia 07/07/2017 das 8:30 as 17:00 horas; CONVITE . Autoria da 
Escola Municipal Sementinhas do Ivaí- FESTA JULINA, dia 13/07/2017 a partir das 14;00 hs. No 
EXPEDIENTE, fez uso da palavra: ANDERSON CLEITON ALVES, Senhor presidente fiz essa indicação 
na realidade sobre esse carreador do senhor João que é no fundo no fundo da Vila Rural II, pertinho 
do Barracão do prefeito Adauto, onde está o pessoal que mora ali, até aqui o nosso amigo Batuta está 

ali, onde eu vejo a dificuldade deles se transportar, deles sair lá de baixo, o senhor João até está ali 
em cima, mora já aqui em cima, mas o Batuta que mora na casinha lá em baixo, na casa lá no fundo 
atrás do plantio de goiaba, onde tem um plantio de goiaba grande enorme e é difícil transporte, o 
meio de transporte, eu fui visitar eles alguns dias atrás e é intransitável, fui cheguei até eles lá 
embaixo e estava de fusca lá e ali, qualquer um que vai ali não sobe a camioneta não sai dia de 
chuva, então é um pedindo que a gente faz, eles também já fizeram isso para o prefeito, já fizeram 

expedido prefeito Adauto, mas eu venho reforçar aqui e com a ajuda de vocês, com a ajuda dos 
vereadores, do legislativo a gente está pedindo isso, o Batuta mesmo está com bebezinha de colo e 
alguns dias atrás já teve aqui na saúde. Quando chove lá não tem como sair, o Ferrugem mesmo 

sabe, que está na ambulância, está tudo aí, não tem como ir a casa pegar eles para sair e se tiver 
uma emergência e ter que levar no hospital, qualquer tipo de coisa. Então, ali é uma urgência e 
emergência, então ali precisa ser feito, está na Vila II, ali todo mundo conhece, então é aonde eu peço 
e reforço a vocês vereadores para que ajude a pedir para o executivo um Ofício ou indicação que já 

está na mão dele lá para que seja feito essa estrada; ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor 
presidente, demais vereadores aqui presente, pessoal do Porto Ubá, os meninos do senhor João, 
nosso amigo Antônio, boa noite a todos, sobre essa indicação que o Anderson fez, já tem uns dois 
meses que eu fiz uma indicação, ali pegando o seu João Lau e todos os carregadores ali, também do 
Joaquim, a gente fez, eu fui e falei com Adauto, ele respondeu para mim assim, que ele vai começar a 
fazer os carreador da Vila Rural e que na hora que as maquinas descer lá, ele vai fazer todos, ele falou 
“olha Mineiro eu não vou descer com a maquina lá, eu vi que você fez essa indicação, mas eu primeiro 

estou fazendo mais os carreadores da estrada do ônibus, mas na hora que descer lá na vila rural, 
todos aqueles corredores que já tem pedra igual do senhor João Lau lá e eu vou fazer, começar do 
primeiro lá em ir até a beira do asfalto”, então eu também já fiz essa indicação inclui aquele carreador 

lá, mas bem lembrado, mais um reforço que o Anderson também fez e os meninos estão aí e vai ser 
feito, eu acho que eu não sei se lá embaixo naquela casa lá embaixo tem morador, lá é difícil mesmo, 
então eu já fiz e conversei pessoalmente, mas agora é um reforço mais para poder fazer esse 

carreador. Na ORDEM DO DIA, foram apresentadas as seguintes matérias para discussão e 
aprovação: PROJETO DE LEI n.º 004/2017. Autoria: Vários Vereadores. SÚMULA: proíbe que as 
empresas de concessão de serviços públicos de água, luz, façam o corte do fornecimento residencial 
de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias específicos e dá outras providências. 

ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Sobre o projeto 004, eu até não sabia quando eu vim aqui, 
quando você falou para a gente vir assinar eu gostei, é muito importante, há em várias cidades, eu já 
vi cidades fora aí que já tem essa lei, as vezes a pessoa atrasou um talão de luz e de repente a Copel 
vai lá e corta na sexta-feira e depois quando é no sábado não atende e no domingo só na segunda-
feira, então sendo assim já que nós temos o projeto de lei nas mãos votando aqui, vai ser importante, 
é claro que eles vão cortar, mas se ele cortar na segunda, na terça o cara vai correr atrás e vai lá 
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pagar a fatura e ele já tem energia, mas se cortar no sábado, dificilmente irá dar para resolver, então 
foi muito bem lembrado, eu gostei na hora que cheguei e vi, não sei quem trouxe essa ideia de outra 
cidade para tornar lei no nosso Município, esse é um projeto importante. Na sequencia o projeto de lei 
nº004/2017, foi colocado em primeira discussão e votação e aprovado por unanimidade; PROJETO DE 
LEI  Nº 791/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a Firmar 
Convenio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades 

habitacionais, isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao programa Morar Bem 
Paraná e da outras providencias. ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. acho também muito importante 
porque o pessoal que vai pegar casa sempre tem as dificuldades nas prestações, quando puder 
acertar essas taxas, lógico que vai ser para beneficiar a população e sempre são os mais carentes eu 
vejo que é muito bom, eu dou meu voto o pessoal que precisa e meu voto é favorável. Na sequencia o 
projeto de lei n.º 791/2017, foi colocado em primeira discussão e votação e aprovado por 

unanimidade; PROJETO DE LEI  Nº 792/2017 . Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o Chefe 

do Poder do Município de Lidianópolis a Firmar Contrato de Comodato com a Patrulha Ambiental do 
Rio Ivaí- PARI, neste município de Lidianópolis-Pr e da outras providencias. ANDERSON CLEITON 
ALVES. Senhor presidente esse projeto, comodato dos pescadores, aquele carro que vai para lá, o 
Santana, é como conversei com alguns de vocês e tudo, é de muita valia porque vocês são em 14, 
não é isso, então quer dizer um veículo às vezes para levar para lá ou trazer para cá se torna pequeno 
pelo motivo de vocês saírem sempre às vezes de urgência, que vocês têm que sair rápido correndo e 
um veículo que vocês têm, não tem como levar todos, até falei mesmo que lá para trás nós temos 

aquele comodato que se passou aqui pela câmara da camioneta onde caberia aí até mais de vocês, 
onde caberia como se diz as coisas em cima, onde poderia levar um socorro ou alguma coisa a mais, 
mas esse comodato pode mandar um para nós, do Santana, sou favorável; ANTÔNIO AUGUSTO 
MACIEL FILHO. Sobre o comodato do carro e também meu voto é favorável, eu gostaria que fosse a 
camioneta até que já lá no passado nós tínhamos passado pela câmara, mas por ser período eleitoral 

não podia ter passado, não passou, mas se é para ajudar e favorecer a colônia dos pescadores, meu 

voto é favorável, estou de acordo. DORIVAL CAETANI, sobre o projeto 792 que é o contrato de 
comodato para os pescadores, todo mundo sabe que a gente toda a vida considero muito a Patrulha 
pelo grande trabalho que é feito, até baseado no projeto a gente agradece o grande trabalho que 
vocês já fizeram no final de semana, a gente teve a maior segurança já que é baseado no que nós 
estamos aprovando, vocês precisam de um carro, 2 carro que a Patrulha ampliou, e a gente sempre, 
aqui nesse legislativo, a gente sempre deu aí uma sustentação pelo trabalho, pelo o que vocês tem 
feito, então até gostaria de deixar bem claro aqui para todos os vereadores que dia 16 passado entrou 

esse projeto de lei que foi protocolado, ele estava em análise com os vereadores, e 15 dias que eles 
têm conforme o Regimento, que todo mundo sabe, e até houve algumas pequenas conversas de que o 
presidente tinha segurado esse projeto de lei na gaveta e eu gostaria de ser bem claro com todo o 
legislativo, com todos os amigos que aqui nunca foi segurado um projeto de lei por mim, a não ser 
que seja um projeto que confunde a cabeça do nosso município ou até que atrapalha a vida de cada 
um, caso contrário não, gostaria de dizer que eu tenho uma grande honra de estar junto com meus 

companheiros aqui discutindo, hoje quando nós conversamos com os Vereador rapidamente eles 

vieram aqui e deram o parecer, ninguém fez corpo mole, deu parecer imediatamente agora nessa 
tarde e com muito prazer estão votando e vamos deixar convocada até uma sessão extraordinária 
para votar tudo esses projetos quinta porque vamos entrar em recesso e a gente tem vontade de 
fazer o mais rápido possível, tem feito todos projeto mais rápido possível, então baseado nos projetos 
eu estou dando aqui a minha contribuição, porque se alguém falou que estamos segurando um 
projeto que Vereador segurou, não eles tem todo direito de 15 dias regimental para poder analisar 

cada projeto que entrar aqui nessa câmara para não prejudicar a população de maneira alguma, seja 
qual o projeto for, Mineiro Obrigado. ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Boa noite a patrulha, a 
comunidade presente, agradecer a presença de vocês, e agradecer também pela luta, pelo trabalho de 
vocês no dia a dia, a gente ver a correria de vocês e enquanto a esse veículo é de suma importância 
para a patrulha e a gente está aí de acordo e trabalhando por vocês viu muito obrigada pela presença 
de vocês, a presença do Antônio, da professora Simone; PROJETO DE LEI  Nº 793/2017 . 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; Nas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ISABEL LOURENÇO BORGES, boa noite presidente, vereadores 
aqui presente, auditório, eu só quero parabenizar a escola sementinha do Ivaí e comentar que a 
respeito da festinha Julina dia 13, vai ter uma reunião das Mães uma hora e aí aproveitando a festinha 
para que compareçam todas as mães e em sequência terá a festinha, agradecer também o pessoal 
sementinha do Ivaí pelo trabalho que estão desenvolvendo, pelo cuidado que eles têm com as 

crianças, muito obrigada as professoras, a coordenadora, a diretora semente do Ivaí; ROSANA ROCHA 
DA SILVA. Boa noite a todos os presentes, agradecendo a presença de todos que sempre estejam aqui 
participando junto à Câmara de Vereadores que nós somos representantes de vocês e é interessante 
vocês estarem sempre aqui reivindicando participando e esse é um direito de cada um que lhe assiste, 
e nós também temos que agradecer a todos que participaram, as entidades na festa do Município 
houve uma movimentação grande e a participação dos munícipes, bem de toda a região e é 
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interessante você vê que a festa sempre traz alguma coisa de bom para o município, para o comércio, 
para as entidades e é bom que elas aconteçam, também temos a festa julina onde nós convidamos o 
Colégio Dom Pedro I para festa junina que acontecerá agora dia 8 no sábado então, gostaríamos que 
os colegas se façam presentes e também a população, também aqui né a indicação do vereador 
Anderson e as indicações que são feitas é isso quer dizer o quê, que o povo tá procurando os 
vereadores para atender a se fazer as suas reivindicações, obrigada a todos; ANDERSON CLEITON 

ALVES, senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, Beramar, jurídico, a vocês que estão 
aqui presente minha boa noite. Primeiramente, quero agradecer a vocês, a presença da patrulha 
ambiental que está aqui junto com nós hoje e também quero agradecer a presença da Simone, a 
presença do nosso amigo eu bolinho Batuta que está aqui, onde coloquei o Ofício e pedi que eles 
viessem aqui, Cido geralmente com o Adauto eles estão aqui na seção, o Adauto teve que viajar fora e 
o Cido estão correndo atrás da reunião que vai ter agora, mas é onde vocês viram a gente colocou no 

Ofício e vou estar novamente falando junto com prefeito assim como o Mineiro falou que já disse a 

gente já conversou e que a gente faça aquilo com mais urgência possível nós vamos mexer lá para 
vocês, quero também parabenizar a vigilância da saúde junto com a saúde, junto com a Secretaria de 
Saúde, mais essa oportunidade eles estão dando a nossa população e mesmo oportunidade, mas 
assim um trabalho bonito que a vigilância vem fazendo sobre esse incentivo agora sobre os lixos 
eletrônicos, amanhã eles vão estar divulgando quando vai estar passando, como é que vai ser feito 
para estar pegando onde tem computador, pilha, impressora, luzes fluorescentes e tudo isso aí, 
calculadora velha tudo esse tipo de coisa, não tem como o lixo, quando passam retirando lixo lá esses 

não pegam e nós estamos aí sem destino disso tudo, então a Mara está fazendo aí junto com a Fatec, 
junto com algumas faculdades de Ivaiporã, eu acho que a Patrulha ambiental também vai participar 
junto sobre esse recolhimento, então quero parabenizar mais uma vez ela junto com sua equipe, 
junto com a Secretaria de Saúde em si por mais essa iniciativa que estão tomando, eu comentei hoje 
com o Cido Buzato que foi outra coisa aqui, a Mara da vigilância veio me perguntar para ter uma ideia 

de como deveria ser feito ou não que ela está pensando em fazer algumas plaquinhas de proibido 

jogar lixo nos terrenos, terrenos baldios e logicamente tem que pedir a permissão para cada 
proprietário de seu terreno e aí ela vai ter que colocar uma lei ali na plaquinha de lixo qual é, como é 
e que lei que serve para ser proibido, qualquer dia para se fazer isso ela vai ter que pegar pela 
Regional, pelo César conjuntamente aqui com a lei complementar que tem agora no código de postura 
sobre o plano diretor, então lá no plano diretor tem em a lei lá que fala que a higiene de habitações e 
terrenos, então até conversei com o vice-prefeito que nós temos que colocar aí essa lei na nossa Lei 
Orgânica do Município, onde deveria vir aí do executivo, do Adauto lá da prefeitura do Cido, vim até 

nós que eles formule uma lei, por que na realidade nós eu acho que consultar o nosso jurídico acho 
que é inconstitucional a gente fazer e eles fazendo e mandando aqui para a gente, porque esses 
terrenos baldios, a Mara está tendo muitas reclamações de pessoas vizinhas e daí vai direcionar até a 
pessoa que é proprietário do terreno e a pessoa ocupa o vizinho da frente que o vizinho da frente para 
jogando lixo e assim vai e fica aí o lixo fica aí e daí a prefeitura tem que ir, em todos os municípios 
existe uma lei onde você fala com o proprietário você dá 15 dias, 20 dias, ou 30 dias lá que seja a lei 

que daí tem que sentar e ver averiguar, na próxima vez foi e não limpou é notificado, faz a notificação 

da mais alguns dias, daí então não limpou então vai a prefeitura que vai limpar daí é cobrado por 
metro quadrado, a prefeitura limpa e nessa cobrança aqui já é feita oposta limpa faz a limpeza aí vem 
no IPTU do proprietário do terreno, então quer dizer, isso é uma coisa que o Cido Buzato estava 
conversando com a gente do prefeito fazer essa lei e nós sancionar, então isso ele comentou junto 
hoje cedo e eu falei que como eles estão fazendo isso, é uma coisa que seria viável para o nosso 
Município, por que a gente está junto, você sabe Val, você está junto com a vigilância na mesma sala, 

e sabe a dificuldade que ocorre ali, porque ali até passei para ela que ela tem que usar isso aqui, 
porque lá na lei que você falou, é assim “proprietários, inquilinos, os outros ocupantes de imóveis são 
obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais pátios, terrenos e edificações, 
não é permitido a existência de terrenos cobertos de matos pantanosos com água estagnada ou 
servindo como depósito de lixo dentro dos limites do município”, então quer dizer, o artigo 11 
parágrafo I da nossa lei, então é isso que eu queria comentar com vocês, eu acho que eles vão estar 
analisando e meu boa noite mais uma vez a todos; DORIVAL CAETANI. Eu fui com a Mara fazer o 

orçamento das placas e mostrei um modelo para ela da placa aonde vem a lei uma que tem na 
Prefeitura Municipal de Ivaiporã Lei Nº tal, proibido jogar lixo, até o falei para ela mesmo que você até 
está falando, eu tinha comentado com ela, se não a placa não tem validade, se ela não tiver uma 
segurança de uma lei a placa se torna uma placa sem segurança, mas eu quero agradecer a Simone, 
dia 8 do 7 vai ter lá no Dom Pedro sábado uma grande festa junina e aí a Simone de repente vai 
convidar aí pessoalmente, vai ter a palavra assim que terminar aqui, dia 13 aí tem no Sementinha e 
nós deixamos o convite deles reforçando o convite da diretora Simone e também da diretora do 

Sementinha. Após aqui a reunião o Cido e o prefeito convidou os vereadores, os amigos a fazer parte 
ali e da reunião do plano diretor que está acontecendo na biblioteca pública, está aqui o convite e eu 
quero dizer também que na semana passada Deputado Reinold Stefhan ligou para o prefeito pedindo 
Odair Bovo acompanhasse o prefeito até Brasília, até o prefeito convidou eu e pediu algum Vereador 
entendeu, aí eu penso o seguinte que todos os vereadores deverá ir a Brasília acompanhar o prefeito, 
buscar recurso para o município, e a gente vai revezando,  cada vez que alguém tiver que ir, eu fui 
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em Brasília já diversas vezes, tem hora que eu até cedo minha vaga, chamaram eu para ir e eu até 
não quis, passei a vez para o Odair, outra vez vai outro vereador, desde que vai a Brasília visitar os 
Deputado de base em busca de projetos e obras para o município, recurso para o município, é muito 
importante a câmara acompanhar o prefeito lá, então justificando aí Odair Bovo, ele foi chamado até o 
deputado queria que ele fosse, foram em duas ou três audiências em Curitiba e esticaram até Brasília 
acho que deve tá no avião já, pegaram o avião ali fica em Brasília amanhã visita lá todos as bases dos 

Deputado e à noite já retorna para Curitiba e vem embora, então só para justificar o Odair foi 
convidado do prefeito e dos demais Deputado e a gente cada vez que alguém quiser e o prefeito for 
para Brasília, algum Vereador quiser acompanhar é muito bom o legislativo estar participando de 
todos as obras que vem para o município e ajudar buscar, nós chegamos a ir a câmara inteira ano 
passado, é importante para verem Lidianópolis em peso aqui e eles atendem a gente bem. Quero 
agradecer mais uma vez todos os Vereadores pela força de dar todos os pareceres das matérias de 

hoje ainda, já votamos todas as quatro e quinta-feira a gente vota novamente as quatro matérias e a 

partir do dia 15 se não tiver nenhuma urgência nós conforme a lei federal nós entramos em recesso 
por 15 dias. Agradeço a presença dos pescador, presença da diretora do colégio, o senhor João 
Honorato, nossos amigos todos e a de todos os Vereadores a gente agradece a presença de cada um, 
obrigado pela presença e por aqui com proteção de Deus e a presença de vocês eu declaro encerrada 
a 22ª sessão ordinária do dia 4 de julho de 2017. 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, 2º Secretário  e   os demais vereadores. 

 

 

 

 

            DORIVAL CAETANI                                            ADEMIR APARECIDO CANDIDO 

                Presidente                                                             2º Secretário 
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