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    35.ª SESSÃO  

12ª Sessão Extraordinária  

 
 

           Ata n.º 35/2017 – Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete 
(06/07/2017), as dezessete horas e trinta minutos (17:30), reuniram-se os Vereadores na 

Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Trigésima Quinta Sessão e 
Decima Segunda Sessão Extraordinária. Com a presença de oito Vereadores, estando ausente 
a vereadora Rosana Rocha da Silva. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se 
a presente Sessão. Na ORDEM DO DIA, foi apresentada a seguinte matéria para discussão:  

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 – 

foi colocado em segunda 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 - foi colocado em segunda 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 - foi colocado em segunda discussão e votação e aprovado por 
unanimidade; 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 
segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo, encerrou-se 

a presente Sessão, cuja ata foi gravada e transcrevida por mim, Claudiomiro Domingos 
Honorato, Assessor Administrativo e será afixada em Edital para analise e aprovação, assinada 
pelo Presidente, 1º Secretário e os demais vereadores.  

 
  
 
 

 

                        DORIVAL CAETANI                                            ODAIR JOSE BOVO 

                      Presidente                                                       1º Secretario 
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