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26.ª SESSÃO 

16.ª Sessão Ordinária 
 

Ata n.º 26/2017 – Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (22/05/2017), às 
dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em 
sua Vigésima Sexta Sessão e Décima  Sexta  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 (Ato dos 
Apostolos, capitulo 16,  Versículo 11-15), realizado pelo Vereador Odair José Bovo, procedida da Oração do Pai 
Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Ata nº 025/2017, foi colocada em discussão e 
votação, sendo aprovada por unanimidade; Oficio n.º 164/2017. Autoria do Poder Executivo. Comunicando data e 
horário para realização de Audiência Publica referente ao 1º Quadrimestre de 2017, dia 30/05/17  as 19:00 hs; 
Oficio n.º 17/2017. Autoria do APAE. Solicitando providencias quanto a implantação de dois quebra-molas na rua 
Tiradentes entre a escola D. Pedro I e APAE; PROJETO DE LEI n.º 782/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: 
Dispõe sobre a instituição do transporte coletivo municipal Semi-Urbano Gratuito e da outras providencias; 
PROJETO DE LEI n.º 783/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil (CONDEC); Cria o Conselho Municipal de Defesa Civil e revoga a Lei 145/97 que criou a Comissão da Defesa 
Civil do Município de Lidianópolis, Estado do Paraná e da outras providencias; INDICAÇÃO n.º 032/2017 – CML.  
Autoria de Vereadores. SUMULA: Que seja formalizado um ofício solicitando do Deputado Estadual e Secretario de 
Justiça Artagão de Matos Leão Junior, que interceda junto ao Governo do Estado a Liberação de R$120.000,00 
(cento e vinte mil reais), para aquisição de uma VAN, para um melhor atendimento à secretaria de Saúde do 
Município de Lidianópolis. No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Quero cumprimentar a 
assembleia aqui presente, Paulinho, João, senhor Roberto, José Antônio nosso secretário, nosso advogado, nosso 
secretário da Câmara e meus amigos que compõem a mesa. Pelo ofício da audiência, nós mudamos o horário da 
nossa audiência, sempre acontecia às vezes nove horas da manhã, duas e meia da tarde, três horas, eu mesmo 
como funcionária pública sempre tive uma dificuldade muito grande de estar aqui para poder participar da 
audiência, porque muitas vezes eu tinha que estar lá junto com as crianças no lugar onde eu trabalho que é o 
serviço de convivência e não poderia estar aqui nesse horário, muitos comerciantes vinham reclamar conosco o 
porquê que essa audiência sempre acontecia no período de expediente, se não poderia ser em um período noturno 
onde eles também possam participar, não só os comerciantes, como também muitas pessoas que trabalham no 
comércio. Quero parabenizar o prefeito por esse ofício que ele está encaminhando para nós, nos convidando nessa 
audiência pública, onde é a prestação de contas de todo o recurso que vem para o nosso Município e o gasto é 
apresentado na audiência pública. Sobre o ofício que nosso presidente acabou de dizer que foi encaminhado pela 
APAE, eu já fiz essa indicação algum tempo atrás na Câmara, como ele já falou que foi feito o pedido por um 
vereador, e eu achei muito bom eles terem encaminhado também esse ofício, como já dito, venho reforçar que é 

necessário esses quebra-molas, acredito que deveria ser feito como o quebra-molas que fizeram em Ivaiporã perto 
da creche que é maior, para ter mais proteção para as crianças, haja vista que lá se encontra o colégio estadual, 
municipal e a APAE, é importante ver isso como uma prevenção e fazer o quanto antes, isso não só na rua 
Tiradentes, mas também na rua Nossa Senhora Aparecida, do qual também fiz a indicação, que é perto da Casa 
Familiar Rural, onde também tem educação infantil e muitas crianças que vem também para o serviço de 
convivência pela rua Nossa Senhora Aparecida, então é necessário esses três quebra-molas, porquê não é todo 
mundo que respeita a lei de trânsito, a maior parte dos veículos que descem por essas ruas em alta velocidade e 
isso coloca em risco os nossos filhos, netos, eu não tenho mais filhos estudando aqui, mas eu tenho neto, coloca 
em risco isso é preocupante. Sobre o Projeto 783, o qual nós já fizemos nosso trabalho de comissão na semana 
passada avaliando isso, que vem sanar as situações nas zonas rurais, como está colocando aqui, ele é semiurbano, 
porque irá atender tanto a área urbana como a área da zona rural, isso vai de conta a necessidade do nosso 
munícipe, por conta da denúncia que foi feita ao federal, que não pode dar mais carona aos nossos munícipes, 
então isso vem de encontro para ajudar nossa população e nós vamos enfrentando estes obstáculos e dando 
resultado com a busca por esse ônibus que foi o que o prefeito pensou. Sobre a indicação da defesa civil que o José 
Antônio veio apresentar para nós também aqui semana passada com as nossas comissões, é importante, como se 
pode ver, nós enfrentamos muitas chuvas e como nosso rio transbordou, então nós temos que ter sim o concelho 
da defesa civil em nossa cidade, para ajudar as pessoas que moram ali por perto e esse concelho irá ajudar. Sobre 
a indicação que foi colocada a pedido de uma van que vão levar até o deputado, até perguntei para o Dema que 
está ali na saúde e é motorista de ambulância e sabe a necessidade do nosso município e que isso irá ajudar, até 
estávamos conversando sobre a necessidade que havia quebrado um ônibus, e o automóvel, a locomoção para a 
área de saúde sempre será bem vista, então achei interessante a indicação, pois temos que sanar o problema na 
área da saúde cada vez mais; Na ORDEM DO DIA, foram apresentadas as seguintes matérias para discussão e 
aprovação: PROJETO DE LEI n.º 782/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Dispõe sobre a instituição do 
transporte coletivo municipal Semi-Urbano Gratuito e da outras providencias. ROSANA ROCHA DA SILVA. Esse 
projeto já foi discutido semana passada e nosso parecer é favorável, porque é o transporte coletivo que muito vai 
nos auxiliar nas demandas de nosso Município – na sequencia foi colocado em Primeira discussão e votação e 
aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI n.º 783/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Cria a 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (CONDEC); Cria o Conselho Municipal de Defesa Civil e revoga a Lei 
145/97 que criou a Comissão da Defesa Civil do Município de Lidianópolis, Estado do Paraná e da outras 
providencias -  foi colocado em Primeira discussão e votação e aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite presidente, aos demais vereadores, 
secretário Beramar, jurídico Leslie, ex-vereador Paulinho e a todos que estão aqui presentes. O Beramar, nosso 
secretário, já fez uma indicação em cima do pedido da APAE, dizendo sobre a importância dos quebra-molas, 
estará sendo passada para quem concorda e quiser assinar e já será encaminha para o executivo. Sobre essas 
emenda, a Van que você falou Val, sobre o R$120.000,00 do deputado Artagão, até mesmo o prefeito disse que 
talvez não dá para se comprar, mas as vezes através do livre, dá para se fazer uma importância e tentar conversar 
para conseguir assim como foi feito com a ambulância. Outra coisa é sobre o que nós já estamos aprovando em 
primeira votação, sobre os ônibus de tráfego para o nosso município com legalidade e tudo, e durante o tempo, no 
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decorrer do andamento as vezes até uns R$120.000,00, se viesse para nós, as vezes até isso poderíamos ver a 
legalidade de uma situação dessa para estar comprando, por exemplo, nós fizemos o leilão que estará em torno de 
sessenta e um ou sessenta e dois mil que foi arrecadado, então junto com o leilão e mais alguma coisa para 
enteirar,  que o executivo conversou com a gente para ver algum ônibus usado para comprar e estar fazendo esse 
transporte, as vezes o porque não dessas emendas para conseguir que se faça esse retorno aí de transporte, então 
quer dizer que estamos aprovando uma lei para se comprar, mas porque nós não vemos essas emendas, esse 
dinheiro, para ver se vai demorar para vir ou não, porque as vezes dá para ser usado esse dinheiro, por isso que 
eu digo que tem que ver a legalidade, porque nós poderíamos tirar desse dinheiro para se comprar esse ônibus, 
porque o livre nosso é muito pouco, então se existisse uma legalidade para isso, com certeza seria melhor. São 
essas minhas palavras, boa noite a todos; ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente, demais 
vereadores aqui presente, ex-vereador Paulinho e as pessoas aqui presentes, boa noite. Eu só queria agradecer, 
onde eu fiz um pedido ha um tempo atrás e passei por lá hoje e foi concluído, em que o prefeito mandou escrever 
lá na Casa Familiar Rural, tinha feito à pintura no ano passado, mas não havia sido escrito o nome. Também quero 
comentar sobre a Indicação que foi feita para o deputado Artagão, eu tenho conhecimento, já faz 16 anos que o 
Artagão trabalha nesse Município, não é puxar o saco, falar de política é falar da realidade, quantas coisas que hoje 
tem no Município que foi através desse Deputado Estadual, todos os vereadores sabem, desde o tempo do João 
Ciência, ele vem trabalhar no nosso Município, acho que o Val trabalhava com ele, conheci ele um dia no posto de 
gasolina, ganhou a eleição, eu vi as propagandas dele em Ivaiporã, o 15015 e esse homem trouxe tantas coisas, e 
eu vejo o reconhecimento do trabalho de uma pessoa que é dedicada, o Município de Lidianópolis melhorou muito 
com esse deputado. Obrigado; ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA, Boa noite presidente, os demais aqui presente, 
Roberto. Uso a explicação pessoal para falar sobre o quebra-molas que foi solicitado no Porto Ubá, antes da polícia 
rodoviária, a condução vem em alta velocidade, e têm pessoas idosas e crianças que passam por ali, para ir à 
escolinha, no colégio, os munícipes vieram reclamar comigo, conversando eu até tinha pedido para o Beramar 
fazer um ofício, o qual eu iria trazer a Câmara, aos vereadores, mas o Cido Buzato foi até os responsáveis e lá eles 
disseram que iriam tomar as devidas providências e que fosse feito uma melhor sinalização e até mesmo aquelas 
tartaruga para poder reduzir a velocidade e nós estamos aguardando. A respeito do ofício 164, autoria do 
executivo, é um horário muito bom ao qual foi citado às dezenove horas, porque eu tenho uma certa dificuldade lá 
no Porto Ubá, está eu e a enfermeira, contudo ocorre em alguns casos que no dia da reunião ela se ausenta e nós 
temos que permanecer com o posto aberto para atender a população, então em muitas reuniões que tem 
acontecido nos horários de trabalho não tem como participar e esse horário será muito bom. Obrigada; LUCIANA 
DE JESUS MAIA. faço minhas as palavras do Anderson quando ele se referiu sobre essa emenda, de lutar por ela, 
se de repente poder estar ajudando no transporte com esse micro-ônibus que estamos estudando, que tanto o 
executivo já passou para a Câmara e seria viável, como ele disse, o nosso recurso livre é pequeno, então como a 
gente já tem encaixe público, os sessenta e um ou sessenta e dois mil reais, eu não sei correto o valor, que deu 
resultado do leilão, mas é interessante, dá para estar estudando sobre isso, porque sabemos também que tem 
uma emenda que está quase certa e que veio pela Gleice foi de R$180.000,00 e nessa emenda também tem um 
veículo, de repente pode estar sanando a situação e ela é engessada somente para a saúde, de repente pode estar 
sanando a situação, não é uma van, mas pode ser um carro baixo, viria de encontro com o que estamos 
precisando neste momento. Quero parabenizar o professor Jorge que levou as nossas crianças nesse sábado para 
um campeonato de Karatê em Curitiba e mais uma vez as nossas crianças trouxeram medalhas, de primeiro lugar 
foi o Érique filho da Érica do abitar brasil, o Élison Durval também ficou em primeiro lugar, tem a Mayara Brizola 

que ficou em segundo, e a Ana Julia que também teve classificação, e para nós é gratificante, pois o nosso 
Município é tão pequeno e eles foram lá na capital e está trazendo medalhas para o nosso Município, isso é 
importante porque é um incentivo no esporte, tendo em vista que assim não entrarão em vício com outras coisas, 
e essas crianças tem que fazer esse trabalho, dando toda a assistência necessária nessa parte, quero parabeniza-
lo, pois sei que por trás dessas crianças virão outras; ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite senhor presidente, os demais 
vereadores e comunidade que se faz presente. O pedido do secretário da casa, já se formalizou a indicação número 
33/2017, gostaria de contar com os demais vereadores, pois já é a terceira ou quarta vez que os moradores que 
moram na rua que vai para a estrada irregular, onde o José Cavalari participa ali, a chegada até a estrada, estão 
com dificuldade, principalmente os moradores perto que quando chove tem que transitar, já foi se falado lá atrás, 
tem que dar volta para chegar até Lidianópolis, então eu vou fazer, mas uma indicação, se a mesa quiser fazer um 
ofício ou um requerimento, pedindo que tomem providências, eu não sei o que fazer, porque a gente como está 
passando no sítio, as pessoas vem cobrar, e mais uma vez torno a falar que conto com a ajuda de vocês, para 
juntos resolvermos, é uma coisa simples, uma carreira de pedra ali para tomar as providências, tem a questão da 
pedra irregular, o prefeito disse que ia ter uma reunião e até agora não sabemos o que está acontecendo, se vai 
continuar ou não, se vai deixar do jeito que está se vai fazer a manutenção, então a mesma estrada está 
acontecendo isso. A Indicação nº. 32/2017, nós pedimos junto, lógico que quando um deputado vem pedir voto, 
ou ele já fez um trabalho ou irá fazer um trabalho e nosso Município tem o dever de pedir, no momento em que 
pedimos, é o que tinha, nós fomos conversar com o prefeito, pedindo a autorização para nós formalizarmos o 
documento, então para formalizar um documento é lógico que tem que ter autoria do prefeito, como o Anderson 
falou, a primeira coisa que pensamos foi a questão da agricultura, mas ligamos lá e não tem, o Val ainda 
mencionou uma retroescavadeira, que o Município está precisando, mas também não tem, então o que tem é os 
R$120.000,00 que todos os deputados tem, então vamos aproveitar, nós em seis vereadores queremos mostrar 
para a comunidade que nós somos uma oposição, mas uma oposição boa, uma oposição que quer trabalhar, quer 
administrar e ajudar o prefeito a levar esse Município, eu acredito que não podemos parar por aí, nós temos que 
pensar lá na frente, o Município carente de casas popular, o Município precisa reativar, precisa fazer com que esse 
parque industrial tome rumo, ou se seja feita casa popular, a comunidade tem que estar pedindo  nós cobrando, 
então é hora de tirarmos a perna do lugar e começar trabalhar, e já pensando lá na frente, precisa principalmente 
nós seis vereadores que temos um deputado na mão como diz o Mineiro, que sempre trabalhou e quer mostrar 
serviço, e não ficar somente em carro, porque eu acredito que o Município depende de carro, todavia parece que 
isso é uma necessidade que lá de cima eles empurram para o Município, então acredito que nós vereadores temos 
que começar a trabalhar para o Município, eu fiz a minha campanha falando da agricultura e vou terminar falando 
de agricultura, porque é onde eu trabalho e onde eu vejo a necessidade, é lógico, eu estou de apoio com todos os 
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vereadores, quando a Rosana e a Luciana fala da educação, a Isabel fala da saúde do Porto Ubá, o Anderson junto 
com o Ferrugem fala da a saúde, o Mineiro junto com o Cláudio, mas nós temos que ver também a agricultura, 
porque é na agricultura que se desenvolve o trabalho, a renda do nosso Município, e muitas pessoas está nessa 
angústia, nessa necessidade, esperando alguma coisa acontecer, nosso prefeito Adauto também fez a sua 
campanha falando de agricultura, e nós já temos aprovado alguns projetos, e eu falo que é necessário que nós 
pensamos, se não dá para esse ano, dá para o ano que vem, continuo falando que é necessário a feira, essa feira 
não é para ganhar dinheiro e sim expor os produtos de algum produtor, é para nós termos um ponto de encontro a 
cada quinze dias, ou uma vez por mês, mas que aconteça a feira, para trazer o agricultor à cidade, trazer a escola 
junto à feira, trazer as religiões junto à feira, trazer o esporte junto à feira, eu acredito que isso dá certo, não 
podemos desanimar, lá no começo se falou tanto e parece que pelo o que estou vendo está desanimado, a coisa 
está parada e a agricultura nós não podemos ficar somente em cinco, seis ou nove produtores, dizendo que está se 
fazendo um trabalho, eu acredito muito no potencial das pessoas que estão trabalhando, tem o meu parente 
Ricardo, o Sérgio, o Casagrande, o Prefeito, que quer mostrar serviço, então mais uma vez eu torno a falar, peço a 
cooperação de todos os vereadores, vamos fazer alguma coisa para as pessoas da agricultura, porque eu falo de 
coração e sei a necessidade que é, você trabalhar o dia inteiro e vender um saco de milho a R$15,00 como está se 
projetando, quando você leva R$60,00 as vezes para produzir, então a alternativa não existe, nós temos sim que 
trabalhar na consciência das associações, e das cooperativas. Eu fui convidado pelo Rogério e pessoal que 
participar do Concelho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), eu pedi para o presidente que fizesse um 
documento para formalizar, falei com o Cláudio, perguntando se ele gostaria de participar, e ele disse que eu 
poderia participar então eu estou comunicando a vocês que agora eu faço parte do CMDR, eu sei que ali os 
problemas vão vir, porque eu já vi os problemas lá atrás e eu vou continuar vendo problemas, por isso é a questão 
de estar participando, eu fico feliz do presidente me dar autorização, e eu estou comunicando a vocês. Mais uma 
vez agradeço, e digo que nós vereadores, vamos trabalhar junto para desenvolvermos este município, e no final 
dos quatro anos deixar um requisito, uma marca dessa administração, uma marca dessa Câmara que lá no começo 
eu ouvi uns boatos dizendo que a Câmara mais simples e frágil era essa, contudo, é a Câmara que mais estuda, 
que mais trabalha, que mais analisa, então só nós estamos fazendo algo de protesto, é porque estamos fazendo 
algo em benefício aos trabalhadores, as famílias que precisam e pensando lá na frente, se a gente pensasse só 
politicamente, nós iriamos se individualizar, mas não é isso eu queremos, e sim trabalhar junto, mostrar que o 
Município tem jeito. Muito obrigado; ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos, senhores vereadores, prefeito. 
Discutindo os projetos de lei, a comissão formada, o concelho, da defesa civil, é importante para o Município 
embora nós não temos tantos intempéries da natureza, esse concelho é necessário em todo o Município, para estar 
preparado e nós temos a escola do governo, que oferta também cursos on-line e a distância para os conselheiros 
seria importante, também parabenizar a equipe de esportes que tem feito um brilhante trabalho, junto trazendo 
medalhas para o Município, também, novamente a indicação, e pedimos a urgência porque todos estão vendo que 
é necessário os quebra-molas na rua Tiradentes, e também devo mencionar, que já foi tirado o pé do chão, 
tivemos desde o começo do ano até agora onde foram desenvolvidos e estão desenvolvendo vários projetos que 
em quatro, oito anos aí se demorou para ser realizado, os projetos das casas rurais, tinham dezessete previstos e 
a Assistência Social, com a Secretária da Agricultura, correram atrás e foram mandado mais de cinquenta 
documentos de casas rurais para serem analisado, e acredito que mais de trinca casas virão para o Município, 
quanto as casas também populares dentro do Município que está sendo colocado projeto junto a parte da área do 
parque industrial, então o projeto já está formulado, e já está na secretaria lá na COAB, para ser analisado e ser 

aprovado, também nesses quatros, cinco meses, eu acredito que em pouco tempo os agricultoras, principalmente 
com as estradas, com o atendimento necessário com aquilo que eles querem dentro de suas propriedades está 
sendo feito, uns falam que nunca foram tão bem respeitados como nesta administração, e isso são depoimentos 
que a gente mesmo tem verificado, e os agricultores estão sentindo-se valorizados, é lógico que nós não temos 
acesso ao controle do mínimo necessário para as suas safras diárias,  que isso é um plano maior, é um plano de 
governo federal, onde eles vão ter o quanto é o mínimo para cada coisa que eles tenham, enquanto nós não 
tivermos subsídios necessários do Governo Federal, para estar junto com a agricultura, nós teremos esses 
desafios, quando nós vemos um governo que está tentando diminuir as suas verbas para a saúde, para a 
educação, querendo diminuir até o que nós temos, daí sim nós estamos sendo preconizados, onde o estado mínimo 
de direitos, nós estamos sendo levados a perder, direitos trabalhistas, uma CLT construída em cinquenta anos, nós 
estamos se vendo a perder, ainda bem que o nosso Município valoriza o pequeno trabalhador que se encontra ali e 
que continue a valorizar, e aqui temos nossos agricultores que estão sendo olhado com muito carinho. Obrigada a 
todos pela atenção; ADEMIR APARECIDO CANDIDO. Boa noite a todos, só estou pedindo a palavra para fazer uma 
cobrança, a gente passa ali por baixo de madrugada, cinco horas da manhã, para levar os pacientes para Londrina,  
na peixaria fica com a luz acesa, não sei o que aconteceu ali, se cortaram a energia ou queimou a lâmpada, e está 
escuro, então várias pessoas pediu para a gente ver a situação, porque ali é um lugar bom de ficar para esperar o 
transporte, aproveitar que o prefeito está aqui, é uma coisa simples de resolver e a gente passa de madrugada e 
está tudo escuro e nem vemos os pacientes lá, quando tinha a lâmpada ficava bom, sobre o ônibus já estão me 
cobrando também, e a indicação que já está pedindo a van, se vim esse veículo é importante, quanto mais veículos 
para a saúde, será bom, se tiver dois ou três é melhor ainda, se quebrar um tem o outro, se o Deputado puder 
ajudar a gente é bom. Presidente DORIVAL CAETANI. Queria dizer sobre a indicação que o Odair falou, em relação 
ao concelho, pede-se na lei um membro da Câmara, e a pessoa hoje que é agricultor é o Claudião que está na roça 
ainda e o Odair Bovo, ambos estão na agricultura, se for para nós indicarmos uma pessoa sábia de agricultura, nós 
iremos indicar uma que está na agricultura, que intende e sabe quanto custa um saco de soja, um arroba de 
algodão, um saco de trigo, enfim, sabe o quanto vale, então em minha opinião seria fazer um termo de 
concordância que é para indicar um membro da Câmara e todo mundo concordar que seria um dos agricultor, o 
Claudião ou o Odair para poder representar o legislativo dentro do concelho se a lei permitir, eu gostaria de 
aproveitar, até pedi para o secretário Beramar para fazer um ofício para o prefeito, que ali não é da sua 
responsabilidade da saída da Lúcia Maciel até a ponte é uma propriedade particular que é do Nido Ortiz e ali ele vai 
fazer um asfalto e uma rua até a ponte, igual nós já sabemos, mas encarecidamente e pela cobrança, nós vamos 
pedir por conta da chuvarada se dava para cascalhar urgentemente, pois o pessoal está reclamando, e saiu aqui na 
sessão de hoje, essa conversa eu até falei para fazermos um ofício para o prefeito e todo mundo assina, mas já 
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que o senhor está aqui, talvez do ofício não precisava, queria ver essa possibilidade pelo fato que irá demorar para 
sair o asfalto, e o povo estão dando volta lá por cima porque não sobe o carro ali, então como o senhor está aqui é 
uma alternativa que estamos pedindo uma análise de vossa excelência para poder socorrer aquele pedaço. O 
Mineiro havia falado sobre a indicação e você está certo, nós sabemos que outros deputados aqui, inclusive o Alex 
Cansiane no passado fez um bom trabalho, e mais alguns deputados no passado, então você não está falando 
errado que o Artagão ajudou muito o Município, e temos mais deputados que está chegando, o Cury, o Justo, e nós 
vamos querer que estes deputados contribuam para o Município, e essa emenda do Artagão que está prevista de 
R$120.000,00, tem também do Cury e do Justo que é para a compra de carro para a saúde, se nós conseguirmos 
essas três emendas, que será para a compra de carros para a saúde, então esse é o motivo que o Mineiro falou 
que gosta muito do Artagão, então o que é verdade tem que ser dito, e isso estamos trabalhando para ajudar os 
deputados que irão ajudar o povo de Lidianópolis, vamos trabalhar para ele e jamais contrariar nenhum dos 
deputados que estão vindo que também irão trazer as coisas para nós. A Rosana falou muito bem que a situação 
política do país tem hora que dá vergonha de sabermos que todos pagam impostos, trabalha e contribui e vê a 
vergonha que está o nosso país lá em cima, nós ficamos com as migalhas que caem da mesa deles, aqui nós 
falamos em mil cruzeiros, em mil reais, lá eles nem conhece mil cruzeiro, apenas milhões, bilhões, tira milhões 
para poder pagar a corrupção por semana, e a maioria desses deputados hoje tem que ver muito bem que o voto 
nosso tem valor, e se votarmos em corrupto, nós seremos corruptos também, por esse motivo devemos analisar a 
política do país, hoje não dá para dizer para um bandido que ele está preso pelo fato de ter roubado um banco, ele 
roubou um pouquinho ali, e lá em cima que roubam milhões, o que eles são? Será que são bandidos também ou 
não? Eles são criminosos do dinheiro público, onde nós poderíamos estar investindo melhor na nossa saúde, na 
nossa educação, nas nossas estradas, isso daí é um crime, ter um Brasil com umas pessoas deste tipo, imagina o 
que os países vizinhos devem pensar dos brasileiros, é complicado isso, dá vergonha de ser brasileiro, nós temos 
que falar isso na Câmara de vereadores mesmo, saber votar de agora para frente, porque nós somos políticos, 
representantes do povo e estou envergonhado, por sermos políticos e moramos em uma cidade honesta, assim 
mesmo levamos nome do que não deveríamos levar, mas aqui não tem corrupção, eu não tenho visto e se tiver 
feito eu estou aí para ajudar botar na cana, porque o dinheiro nosso é contado moeda por moeda, para poder 
atender a saúde, a educação e atender todos bem. Também a Luciana falou do Jorge do Karatê, foi apoiado pelo 
legislativo, pelo prefeito executivo e os meninos foram lá representar-nos muito bem em Curitiba e trouxeram o 
resultado. Agradeço mais uma vez ao vice prefeito Buzato, e demais amigos que aqui estão. 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 análise e aprovação, assinada pelo Presidente, 1º 
Secretário e os demais vereadores. 

 
  

 
 
 
 
                      Dorival Caetani                                                   Odair Jose Bovo 
                         Presidente                                                         1ª Secretário 
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