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   36.ª SESSÃO 

23.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 36/2017 – Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (10/07/2017), 

às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado 
do Paraná, em sua Trigésima Sexta Sessão e Vigésima Terceira 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 (Mateus, capitulo 9, Versículo 18-26), realizado pela Vereadora Luciana de 
Jesus Maia, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: 
Atas n.º34 e 35/2017, foram colocadas em discussão e votação e aprovadas por unanimidade; Oficio 
n.º222/2017. Autoria do Poder Executivo – encaminhando anexo Projeto de Lei n.º794/2017; 

PROJETO DE LEI  Nº 794/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Dispõe sobre a alteração dos 
anexos III, da Lei 520/2009 de 22 de junho de 2009 – foi encaminhado para as comissões de Justiça 
e Redação Final, Serviços e Obras Públicas; Oficio nº.227/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta 
a Indicação nº.38/2017; Oficio nº.228/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta a Indicação 
nº.37/2017; Oficio nº.230/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta as Indicações nº.39, 40 e 
41/2017; Oficio nº.231/2017. Autoria do Poder Executivo. Resposta a Indicação nº.42/2017. No 

EXPEDIENTE, fez uso da palavra: ROSANA ROCHA SILVA. Referente ao projeto de Lei 794, consta no 
plano diretor, ele tem uma função no Município de regularizar lote de terras que está fora dos padrões 
normais, há prazo para essa regularização, devemos analisar para evitarmos transtornos futuros; 
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO, boa noite presidente, demais vereadores, faço minhas a palavras 
da vereadora Rosana, para evitarmos transtornos futuros; ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite a 
todos, hoje há pessoas que tem lotes, você tem um pouco de terra, as pessoas diretamente serão 
beneficiadas com essa alteração no plano diretor, só para explicar melhor, nós tínhamos em nosso 

plano diretor, o terreno pela medida, onde pela nova alteração, hoje tem como renomear a pessoa 

que comprar o terrena para ela, é isso que nós tentamos melhorar, algumas pessoas que já 
adquiriram esse terreno e está com uma dificuldades segundo rege a lei, por isso nós estamos 
preocupados, assim como também, o Mineiro disse, poderíamos mudar e a Rosana falou que nós 
estamos fazendo algumas modificações para regularizar durante um certo período, eles podem propor 
alterações, procurem-nos, porque assim Val, mesmo na inocência, por lei como o nosso regimento 
determina, temos prazo para estudar e analisar, outra realidade, primeiramente a prefeitura fica 

encarregada de que essas pessoas solicitem a regularização...; LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite a 
todos. Na reunião do plano diretor, não estava o Odair Bovo, mas nós temos que estar a par, é 
responsabilidade do município, devemos analisar, e ver o que será melhor para o município. Na 
ORDEM DO DIA, não foi apresentada matérias para discussão e aprovação.  Nas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIS. Quero parabenizar o colégio Dom Pedro 
da festa julina que teve lá sábado, a Rosana estava lá, como se diz, é muito importante, porque teve 

apresentações cultural e é importante para os pais estarem participando, foi muito bonito e 
organizado; ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite a todos. Eu só gostaria de agradecer o convite do prefeito e 

aos vereadores que deram o apoio para essa viagem, nós saímos daqui de carro, o Governador Beto 
Richa, estava lançando programa que vai ser de muito valor para a agricultura, a verdade é que o 
programa compra direta, para nós e para o consumo da comunidade, depois a gente foi a outras 
secretarias, mas ele não pode atender todo mundo, o Brasil vai ter  oitenta mil reais, parece pouco, 
mas dará sustentação, estivemos com deputados reivindicando recursos, eu fiquei muito contente; 

ROSANA ROCHA DA SILVA. Novamente boa noite, obrigado pela presença de todos, parabéns aos 
alunos que receberam a moção de aplauso, mais uma vez, referente ao projeto que trata sobre o 
plano diretor, estaremos analisando para posterior aprovação para o bem de todos; ANDERSON 
CLEITON ALVES. Boa noite presidente, mais uma vez agradeço a presença de todos, gostaria de dizer 
que estamos a disposição de todos, estaremos analisando as matérias dentro dos prazos regimentais, 
tudo com cautela para o bem de toda municipalidade; AUGUSTO MACIEL FILHO. Boa noite a todos. Já 
foi explicado sobre a resposta das indicações hoje, são várias feita desde o começo do ano, isso e 

importante. DORIVAL CAETANI, gostaria de explanar a todos que a partir do dia 15 estaremos de 
recesso parlamentar conforme determina o regimento interno, mas estaremos a disposição de todos, 

se necessário faremos sessões extraordinária, agradeço vereadores e vereadoras e a todos aqui 
presente. 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 

Assinado digitalmente por: LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES:72483597000183
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 22/08/2017 às 12:49:17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2017-08-22T12:49:17-0300




