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27.ª SESSÃO 
17.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 27/2017 – Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete 
(29/05/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Vigésima Sétima Sessão e Décima  Sétima 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 Apóstolos, capitulo 1, Versículo 1-8), 
realizado pelo Vereador Anderson Cleiton Alves, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, 
constaram as seguintes matérias: Ata nº 026/2017, foi colocada em discussão e votação, sendo 
aprovada por unanimidade; Oficio n.º 171/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo 
Projeto de Lei n.º784/2017; Oficio n.º 172/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo 

Projeto de Lei n.º785/2017; Oficio n.º 175/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo 

Projeto de Lei n.º786/2017; Oficio n.º 177/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo 
Projeto de Lei n.º787/2017; Oficio n.º 178/2017. Autoria do Poder Executivo. Encaminhando anexo 
Projeto de Lei n.º788/2017; PROJETO DE LEI n.º 784/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: 
Fica instituída a Lei  que dispõe sobre a organização da Politica Publica de Assistência Social do 
município de Lidianópolis, Paraná e revoga a Lei n.º 482 de 30 de outubro de 2008 e da outras 
providencias – foi encaminhado a comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, 
Educação, Saúde e Assistência Social; PROJETO DE LEI n.º 785/2017. Autoria do Poder Executivo. 

SUMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar Lei n.º 653/2013 do Município de Lidianópolis, 
Estado do Paraná e da outras providencias – foi encaminhado a comissão de Justiça e Redação Final, 
Finanças e Orçamentos, Serviços e Obras Públicas; PROJETO DE LEI n.º 786/2017. Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Fica autorizado a criação de 02 (duas) vagas para o cargo de enfermeiro padrão 
no quadro geral de pessoal efetivo, altera o anexo III do grupo ocupacional profissional da Lei 

Municipal n.º 665/2014 e da outras providencias – foi encaminhado a comissão de Justiça e Redação 

Final, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social; PROJETO DE LEI n.º 787/2017. 
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 encaminhado a comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, 
Educação, Saúde e Assistência Social; PROJETO DE LEI n.º 788/2017. 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 encaminhado a 

comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Serviços e Obras Públicas; 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 35/2017 – CML.  

Autoria Vereador Anderson C. Alves. SUMULA: Que o Poder Executivo, viabilize junto ao IAP, a 

possibilidade de retirada de 01 (uma) arvore na rua Mato Grosso, nessa municipalidade; INDICAÇÃO 
n.º 36/2017 – CML.  Autoria Vereador Dorival Caetani. SUMULA: Que seja feito cascalhamento no 
carreador da propriedade do Sr. Valdir Tomaz, sitio Santo Antônio, na localidade Monte Alto. No 
EXPEDIENTE, fez uso da palavra: DORIVAL CAETANI. Quero agradecer aos amigos e amigas que 
chegou depois, obrigado pela presença, quero dizer aos senhores vereadores aqui na casa que tem 
diversos projetos de lei com bastante urgência, projetos importantes da saúde, da assistência social e 

os demais projetos, são cinco projetos de lei ao todo,  havia combinado que nós não vamos atropelar 
comissão nenhuma, a gente vai pedir a atenção das comissões e eu estou aqui para ajudar, vão ser 
analisados todos, a Rosana que é chefe de  comissão, o Odair e os demais chefe de comissão vão 
analisar com bastante carinho e assim que vocês tiverem na mão e falarem que já tá ok, dá para 
votar, imediatamente convocamos uma extraordinária e vamos trabalhar, só que na inteira 
responsabilidade de vocês, os 5 projeto bastante polêmico, sabemos que todos os vereadores têm 
atenção especial para trabalhar. A secretária Lúcia se colocou à disposição na assistência social, o 

Thiago se colocou à disposição na saúde, naquele projeto da SAMU das Enfermeiras, todas as 
enfermeiras. Então vereadores esta na mão de vocês, assim que vocês achar que deve voltar que tá 
ok, nós vamos votar imediatamente, não quero atropelar as comissão e vamos cumprir o Regimento e 
fica a critério de vocês, vamos votar com maior prazer. 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 - foi colocado em segunda 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. 
ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite Presidente, demais vereadores e a comunidade. Só esclarecendo o 
projeto 782, a súmula está bem clara, dispõe sobre a implantação do transporte coletivo Municipal 
que é a questão do ônibus, ao qual já passou pela Câmara, o ônibus vai correr trazendo as pessoas 
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para cidade, a questão da denúncia, isso já foi falado em três ou quatro seções, só colocando aqui. A 
vocês a questão do projeto de lei 783 de autoria do Poder Executivo que diz assim, “cria a 
Coordenadoria Municipal de defesa CONDEC, cria o Conselho Municipal de defesa e revoga a Lei 145”, 
então quer dizer, que tem que se adequar essa lei, pois, é para que possamos ter um conselho e que 
nesse conselho haja pessoas que se por acaso acontecer algum dano causado pela natureza, até 
mesmo fala-se muito em chuva, a questão do Porto Ubá, mas hoje deve estar conversando tudo, nós 

já tivemos problemas com seca, três meses, então isso tudo, vão ser adequada ao projeto para 
estarem dando sustentação e passando a frente, a questão Municipal, a questão Regional e até 
mesmo ao governo federal. Por isso, esse projeto está passando pela Câmara e ele vai ter uma 
modificação para a gente se adequar a ele, então está passando para vocês entenderem um pouco 
mais do que significa o projeto 783. Na sequencia o Projeto de Lei nº783/217 foi colocado em 
segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram 

uso da palavra: ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite senhor presidente, boa noite aos demais 

vereadores, secretário Beramar, o doutor Leslie, boa noite ao vice-prefeito, secretários presentes e a 
todos vocês e a comunidade que está aqui presente meu boa noite. Quero só comentar sobre o pedido 
da indicação, foi uma indicação que fiz ao executivo, é só para falar aqui, porque eu comentei lá na 
sessão passada, onde até mesmo o vice-prefeito estava presente e já sabe que é da retirada daquela 
árvore que se encontra na entrada do trevo de Lidianópolis e na Rua Mato Grosso, é de frente com a 
casa da Maria Percinato Serra, onde eu falei com o Marcos do urbanismo e também falei com o Cido e 
com o Adauto. Eu acho que tem que comunicar o IAP, porque foi o que o Marcos falou que iria ou 

comunicar a Copel que tem que cortar, então quer dizer, é uma burocracia grande para retirar, tudo 
comentando e colocado na indicação e documentando que nós estamos comunicando o executivo para 
que se tome a iniciativa com o IAPI ou onde quer que seja, aquela árvore é algo perigoso, ela está 
sendo avaliada pelos olhos da Maria e das pessoas que estão vendo que ela está perigosa e está cada 
vez mais cedendo, saindo do asfalto e vai cair a qualquer momento, se ela chegar aqui ela vai cair em 

cima da casa da Maria vai, é uma árvore grande, comprida, tem criança e tem tudo. Não só por isso 

eu fiz a indicação, ela me pediu, foi comentado, foi falado, então daí eu só citei porque tá aqui tá no 
documento e a gente comunicou e avisou. Também quero citar Lúcia que aqui nós vamos fazer a 
análise durante essa semana, vou sentar junto com a minha comissão que é o Ferrugem e o Mineiro 
para a gente estar aprovando, avaliando em cima daquilo que você falou que vai estar disponível para 
sanar algumas dúvidas que às vezes possa surgir, nós vamos estar aqui avaliando para que nós 
possamos ver e aprovar. Com certeza da melhor maneira possível, pois aqui como o presidente nos 
falou não estamos aqui jamais para travar qualquer tipo de coisa, mas nós temos a obrigação, a 

responsabilidade de nós sentarmos junto e estar avaliando tudo para que se possa ir e aprove para 
que não tenha que retornar e voltar atrás. Então nós vamos sentar e avaliar e com certeza vamos 
chamar você, muito obrigado e boa noite; ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA boa noite Presidente, 
vereadores que compõem a mesa, as pessoas que estão aqui presente, muito obrigado pela presença. 
Quero fazer um comentário a respeito daquela chácara do Carlão, hoje ele me procurou e até pediu 
que fizesse os comentários, já foram lá com as máquinas e arrumaram tudo, mas ele disse que 

precisa de manilhas para que seja colocado para a retirada da água, devido à chuva tem formado uma 

piscina de água e atrapalhado o trabalho data dele, então fica perto da BR, e pediu que falasse junto à 
câmara, ao Daniel que desce uma olhada lá para ele. Também me pediram novamente a respeito dos 
quebra-molas, a pista perto dos guarda depois da ponte indo para os guardas, estão reclamando a 
questão dos quebra-molas, pois ali passam os idosos e as crianças, estão correndo risco de vida e 
como havia dito que iria ser colocada a tartaruga e sinalização, mas até o momento não aconteceu. 
Obrigada; LUCIANA DE JESUS MAIA. Senhor presidente, boa noite meus amigos que compõem essa 

mesa, boa noite Assembleia que está presente, secretários e vice-prefeito. Antes de tudo presidente, 
eu queria parabenizar a sua família, como você faz parte da família Caetani, por ontem na ordenação 
de seu irmão que é o nosso amigo Bila, pelo acolhimento que vocês deram para nós, foi muito bonito 
e também pelas famílias e a Congregação Cristã do Brasil, todos os que tiveram um agente da 
organização ontem da ordenação do nosso amigo, nós fomos muito bem acolhido né Rosana, fiquei 
encantada mesmo de ver a organização de vocês, parabéns e obrigada pelo convite, foi um belíssimo 
culto de ordenação foi muito lindo, me encantei com as músicas. Quero parabenizar também os 

funcionários e a gestora da Assistência Social, a Lúcia pelo desempenho e pela assistência que foi 
dado para nós semana passada pela terceira apresentação de talentos das nossas crianças e 
adolescentes do Município, agradecendo a presença da família de Lidianópolis e aos pais das nossas 
crianças que estiveram presente, ao empenho dos meus amigos companheiros da assistente social 
que não mediram esforços para a decoração do evento que sei que foi belíssima, belíssimo trabalho, 
foi uma noite encantadora a de quarta-feira passada e todos que não conseguiram ver, vai ter outros 
festivais ano que vem, quero comunicar a todos vocês aqui presente, que amanhã às 19h30min na 

Câmara, vai acontecer a audiência pública do nosso município que é muito importante para que todos 
possam ver, no ano passado geralmente acontecia às vezes 9:00 às vezes acontecia às 14:30 e, era 
um horário difícil de muitos poder estar participando conosco, então nós mudamos esse horário para 
19:30, em que toda a população possa estar presente, porque é muito importante, pois a gente vai 
apresentar para todos, os recursos recebido. Todos os gastos do nosso Município, isso é audiência 
pública para vocês estarem por dentro do que está acontecendo no nosso Município. Venham 
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participar conosco, que essa Câmara possa estar cheia e que vocês sejam multiplicadores dessa 
divulgação. Obrigada; ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite a todos. Quero de primeira mão agradecer 
também ao senhor Prefeito, ao poder executivo pelo cascalhamento da estrada que dá acesso à 
comunidade Água da Barra Preta, em nome das famílias eu venho agradecer ao Senhor Prefeito e 
também a todos os projetos que foram encaminhados hoje, o que foi votado e os que foram 
encaminhados para as comissões, pois é de suma importância, mas eu vejo que o projeto nº.785 

talvez seja um projeto que vai dar polêmica, quando eu falo polêmica é porque vai ser estudado por 
nós e as pessoas vão conversar muito, vão falar muito sobre a mudança do parque industrial para 
fazer as casas populares eu acredito que as duas coisas é de suma importância para a população de 
Lidianópolis, desde que a gente tá mexendo com política, estamos vendo quem entra nas casas das 
pessoas e o pedido é um só, moradia e emprego, então podemos dizer que essa bomba está em 
nossas mãos para gente decidir, desde quando entrei em janeiro, sempre estou conversando com a 

população, conversando com um ou outro, pedindo a opinião, logicamente que você não vai agradar 

todo mundo, sempre vai desagradar um ou outro, mas a gente já tem conversado com Poder 
Executivo que tem feito algumas reuniões, até então fizemos a reunião há uns 90 dias mais ou menos 
e ficou do prefeito retornar a reunião e dar alguma resposta para nós, mas se nós não tivermos uma 
oportunidade de ter feito essa reunião, hoje conversando particularmente com o prefeito, é porque eu 
vim de manhã aqui já vi o projeto, vi que ele tem já ideias a frente, então é claro que tá uma coisa 
polêmica, nós vamos transformar o nosso parque industrial em moradia e  isso tem um processo, em 
que o prefeito que tá trabalhando também sabe que deve ter aprovação do IAP deve ter aprovação de 

outra instituição para ser legalizado e tornar-se realmente as casas populares que o povo tanto anseia 
em Lidianópolis. Eu mais uma vez falo que a gente Vereador, nós estamos trabalhando para o 
município de Lidianópolis, para desenvolver a cidade que torna-se cada vez melhor, e lógico vamos 
adequar moradia e emprego, eu acredito muito que isso vai acontecer nessa gestão e eu gostaria de 
estar convidando o Senhor Prefeito e os vereadores para ter mais uma reunião para a gente fazer 

uma amarração ou um documento, para que a gente possa falar para a comunidade que vai sair o 

parque industrial também se acaso for aprovado lá embaixo, porque eu tenho andado às vezes no 
comércio ou cidade vizinha e as pessoas contando já com parque industrial, então as pessoas estão 
mesmo falando que querem instalar alguma coisa aqui em Lidianópolis, então mais uma vez eu 
acredito que a união nossa vereador junto com executivo e com a comunidade, quando eu falo 
comunidades, liderança, podemos tomar uma atitude certa, quando eu falo uma atitude certa não é 
picuinha política que tem que atravessar o meio por quê é o que é certo, é o parque ou é as casa e é 
isso que nós vamos estudar, já começar estudando pelas comissões que vai ser quarta-feira 

Anderson, a gente vai ver isso aí e o secretário vai nos comunicar. Mas era só isso, mais uma mais 
uma vez agradeço a presença da Comunidade, isso enriquece muito as nossas palavras e os nossos 
discursos que a gente fica agradecido e as pessoas que hoje estão pela primeira vez que venha mais e 
que venha sempre, para que possa interagir com o que está acontecendo no município e a gente 
agradece de decoração, muito obrigado; ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite aos colegas aqui 
presente, as pessoas que vieram também, que essa casa esteja sempre cheia, isso é muito bom, ver a 

população, o cidadão participando e acompanhando as diretrizes dos encaminhamentos do município e 

também agradecer ao Caetani, agora ancião, parabéns a ele para conduzir os trabalhos dele frente a 
igreja dele e as doutrinas da religião, isso é muito bom para família e das pessoas que seguem a 
igreja, também quero parabenizar aqui o executivo que está sempre nos fazendo trabalhar, isso é 
bom, quer dizer que as coisas têm se encaminhado e sempre progredindo, fazendo com que as coisas 
aconteçam em Lidianópolis, nós temos vários projetos de lei aqui para analisar, principalmente nós da 
Comissão de Justiça e Redação, nós podemos marcar o horário para quarta ou na quinta feira já 

para se reunir após a 17:00, estarei verificando cada projeto de lei, nós aprovamos o projeto da 
assistente social organização, a própria veio de cima para que seja adequada as leis das novas 
diretrizes. Também, tem o projeto que o vereador colocou como polêmico e eu também Odair, acho 
que as duas coisas elas têm que acontecer, nós temos que ter o parque industrial e nós temos que ter 
as moradias também, as duas coisas elas têm que se encaminhar, é lógico que também do ônibus já 
vai pegar uma porção do livre da Prefeitura e era com esse livre e também com as venda dos carros 
que ia adquirir outro terreno para o parque industrial, porque no primeiro momento tá caminhando as 

casas, então vai ter que sentar e verificar de onde sairá então de algum lugar vai ter que sair e as 
duas coisas realmente, elas têm que ser apontadas e já direcionadas, pois a população precisa 
realmente de emprego renda do trabalho e também precisa das casas populares, isso foi uma 
bandeira e todos que chegam a fazer campanha, eles fica em cima do mesmo tema e vai ter que de 
uma maneira outro encontrar soluções para que as duas coisas aconteçam. Também temos o 
problema do SAMU, que são as duas vagas para enfermeiro padrão que está para nós legalizar, tem 
que passar por nós e que nós possamos falar a exigência, hoje a administração praticamente tem 

algumas coisas que fica com as mãos amarradas, vai ter que colocar esses dois, porque é uma 
exigência do SAMU e ainda os municípios vão ter que arcar com isso até que de repente as coisas vêm 
vindas pressionando, é a base, são os municípios e montam os quadros dentro das organizações 
federais e estaduais, e daí qual é o auxílio desses governos para que sejam mantidas essas formas, o 
que se pode fazer? isso aí tem que aceitar e vai empurrando e dizendo isso vocês tem que fazer e aí 
do Executivo e Vereadores se não fazer, mas da onde que vai surgir o dinheiro? isso que vocês vão 
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mandando e nós temos que ir assumindo e como que fica a isso? Ah mas, vocês são obrigados até 
onde nós seremos obrigados a cumprir? as leis que são intransigentes, que eles vêm colocando para 
nós, em que o executivo e legislativo ficam de mãos amarradas o que eles exigem que façamos uma 
parte que muitas vezes é deles, então porque que o governo do estado vem mandar que nós temos 
que arcar com o SAMU, que temos que pagar médico e tempo, nós temos que manter a nossa 
população, as nossas coisas bem encaminhado, então são coisas realmente polêmicas que nós 

temos que estar verificando, até que eles exige tanto de nós, que nós façamos isso e nós temos um 
quadro já que nós estamos assim, ouvindo muitas reclamações quanto aos serviços gerais e a gente 
já estamos em um quadro deficitário que é necessário fazer um concurso, já que o PSS não pode 
fazer, pois é proibido, onde também o Ministério do Trabalho vai falar assim para o prefeito pela 
senhor você não pode fazer. Tem que fazer assim, exigir, mas o PSS não é feito também a nível 
Estadual? Não é feito a nível Federal? o que pode fazer abre vagas para o PSS para se fazer cumprir e 

para ter o pessoal lá onde se precisa. Dentro da escola 3 não é suficiente precisa de 4 ou 5, dentro da 

prefeitura uma para limpar tudo, daí fica os vários setores, biblioteca uma pessoa só cobre aqui e 
como que fica a isso? então até quando que nós também temos que arcar com algumas coisas? a lei 
ela existe para ser cumprida, mas ela também tem que ser com isonomia, a mesma diretriz que tem 
governo, estado federal, então também tem que ter município, então assim um juiz ou um promotor 
decide alguma coisa, pois a lei não é um só que faz, eu acho que a lei ela tem que ser para todos, 
então acho que está na hora da gente também não dizer só amém a esses agentes que vem, é 
estadual ou federal, então se a lei existe ela é para todos, é tanto para esfera Estadual ou Federal e 

também Municipal. Não pode abrir PSS, tem tantas coisas que precisam, mas porque o Estado pode 
não é a mesma lei, então vamos sentar para verificar aqui essas leis, o projeto de lei hoje que nós 
aprovamos devido ao transporte coletivo, por conta das denúncias que não poderia ser o ônibus 
utilizado do Fundo Nacional dos movimentos da educação e não poderia ser utilizada no nosso 
município e isso é só pelos estudantes que também aqui cria o Conselho Municipal de Defesa Civil, o 

problema da lauda e que precisa ser verificado se ele vai causar algum dano na região, como o caso 

da árvore de grande porte talvez, a Defesa Civil já entra com seus argumentos para a verificação, por 
que também está dentro da sua alçada. Obrigada a todos; DORIVAL CAETANI. Obrigado vereadores, 
não tem mais vereador para fazer o uso da palavra. Eu até a Rosana acho que você tem razão, 
quando falou do estado pode e o município não pode, talvez fosse porque o PSS que eles não aceitam, 
eu imagino que talvez seja pelo fato de ter misturado outros cargos tudo no meio, mas se for 
específico, também para educação, às vezes até aceite, na opinião minha, quando mistura muito, o 
estado tem de todas as funções, mas cada um para sua função não misturada, eu quero Luciana, do 

mesmo jeito que você agradeceu, eu sou uma pessoa que segue a Deus igual você e todos, não sou 
batizado na congregação, mas eu sigo o mesmo Deus que vocês, o Deus não muda nada, eu fiquei 
muito feliz até do meu irmão ter ordenado, um cargo que não tem fim lucrativo nenhum 
financeiramente, não ganha, ele foi ordenado ontem para ancião da Congregação Cristã do Brasil, 
como se fosse para vocês ter um bispo, Ministro, ou um padre. O padre vai para o Bispo, de bispo vai 
para alguma coisa a mais e chega lá no papa é isso assim, só que é da congregação depois vai pro 

céu, tem os diácono que cuida da parte de obra de caridade para saber o que é igual, vocês também 

tem, então é só para explicar, eu fiquei muito contente de ver você, o Adauto, a Lúcia, a Luciana, a 
vereadora Rosana, o Casagrande, agradeço ao morador que não foi por alguma situação e os amigos 
que pode ficar feliz de saber a organização que tem a educação, respeito e a sinceridade que tem nas 
nossas igrejas, não vou dizer em uma só, a gente está retribuindo o que vocês fizeram, o Bila ficou 
contente de ver vocês tudo lá, e a gente de coração mesmo, fica aí registrado na nossa conversa 
dessa casa, obrigado por vocês terem homenageado o meu irmão que tanto ficou feliz de ver vocês lá 

e ele vai continuar orando por essa cidade, para as pessoas que tem problema, tenho certeza que vai 
englobar todos vocês nas mãos de Deus e nós pedimos ao mesmo que vocês olham para ele. E o 
próprio ancião João Arlindo que tem 49 anos de ordenado, ele pediu para mim fazer uma ajuda junto 
com o Adauto, o Buzato, com o secretário, ajudar o Bila, uma pessoa humilde, sempre bom de 
coração. Sobre a polêmica, talvez se a polêmica que nós criamos no dia a dia de trabalho, pedir para 
os vereadores, para o prefeito, vice-prefeito, entenda para ajudar a ele e vocês estarão ajudando uma 
pessoa que realmente tem uma grande missão. Eu quero comentar um pouquinho da indicação, a 

família do Bruno ali no Monte Alto, pediu que as máquinas para ir fizessem o cascalhamento no 
carreador, pois trabalha por lá e no carreador de estrada ele tem 4 estufas de tomate, o Bruno e a 
família inclusive são parentes de 1° grau lá do Bila, quanto a estufa de tomate, tem uma senhora de 
idade com muitos anos lá e periodicamente tá vindo ao hospital e a mãe do Bruno também, problema 
de saúde e na entrada não passa, sem tráfego ainda, mas ela tá indo para calamidade, mas não é 
culpa de vocês a culpa é da chuva, quero pedir uma atenção de vocês que quando for fazer lá no 
Paraguai ou fazer casas na estrada ali, não só para o Bruno eu costumo pedir, ajuda todos os amigos 

que precisa e que mora no sítio, para a gente dar o maior apoio lá, então a gente indicou essa 
estrada. Eu queria dizer também do projeto de lei, um projeto de lei importante que veio aqui para a 
casa hoje, carrega do Estado e da União está mudando , tem muitas coisas polêmicas, mas eu quero 
dar todo o apoio às comissão que precisar de tempo, eu peço ao Executivo respeito dos secretários 
que se colocou à disposição para que eles ajudasse nas análises, daí com bastante responsabilidade, 
para não estar provando coisa errada, eles aprovarão, como eu falei, depois que eles analisar e pedir 
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uma sessão extraordinária, também tem aquelas comissão com o Regimento que nós temos, que 
vocês tem 15 dias para analisar os projeto de lei, então eu vou deixar eles a vontade, é um trabalho 
bastante complicado e tem 4 ou 5 projeto que dá para a gente poder contratar os enfermeiro, 
procurar o SAMU, então um funcionário que é uma coisa importante para o nosso posto de saúde que 
vai ficar aberto até umas 23:00, falaram isso daí para população, importante a população ter um 
posto de saúde com um plantão, como todo mundo solicitou nessa casa, estamos aqui para apoiar, 

como também os outros projeto de lei que chegou aqui nessa casa de hoje, projetos importantes e a 
gente fica aí felizes de ver os projetos, aquilo que aconteceu aí no passado que nos dias a semana 
passa, onde muitas pessoas, eu gostaria até de parabenizar quem frequenta essa câmara, porque tem 
algumas pessoas que falam que a gente está atropelando as coisas e talvez vai provando algo talvez 
aprova tudo correndo, mas eu acho que isso não está acontecendo, alguém acha que está? estamos 
trabalhando de forma correta até hoje, o Adauto, o Cido Buzato, quantos projetos de lei que mandou 

aqui, é projeto de interesse público entende, se tiver alguma coisa que não for de interesse da 

sociedade é só uma pessoa vim aqui e falar que afetou a sociedade, então essas coisas têm que ser 
dito, eu não atropelo, as comissão tem autonomia e tempo regimental e eu como também seguro se o 
projeto for bom, se fosse o vereador pediu a figura em que eu tenho formação para buscar ele tem 
mais que direito, eu acho que não tem o porquê não aprovar. Eu queria deixar claro nessa casa 
também, não quero dizer nome, mas foi criado, uma rede social, blog ou Facebook, foi criado alguma 
situação e tinham me chamado para ser parceiro da rede social, se for para falar o bem da minha 
pessoa, falar bem desses vereadores e desenvolver o trabalho que se faz na sua casa, e não usar as 

costas do prefeito e do vice-prefeito ou do Magrelo ou Marcão de trampolim, eu em qualquer rede 
social que for divulgar o trabalho da Câmara e um vereador(a) não participar, achar que é loucura, ele 
talvez pode até perder, não é de divulgar o nome dele mas desde que não seja. Olha, saiu algumas 
conversas que eu como chefe do Legislativo tinha montado um blog para poder falar mal do prefeito e 
do grupo dele, só quero deixar registrado nessa casa aqui que eu nunca fiz isso, nunca criei blog e 

nunca botei um marqueteiro, nunca botei ninguém, para mim se promover, uma rede social que tem 

que é o blog Vale do Ivaí que eu nem sei falar, eu não consigo entrar na rede social, estão me 
ensinando de que jeito que entra entendeu, quero deixar bem claro aqui que eu fui questionado por 
essa situação, mas eu não tenho culpa alguma, agora se a pessoa vir procurar para falara do meu 
trabalho e desde que seja um trabalho honesto, eu vou deixar publicar minhas matérias, mas jamais 
eu vou fazer um trabalho para prejudicar o vereador, prejudicar um prefeito e vice-prefeito, estamos 
trabalhando, tentando fazer da melhor forma possível para a sociedade e não quero deixar isso daí. 
Ontem mesmo eu até conversei no particular, eu gostaria muito de não ser criticado, mas quando eu 

sou, eu perco o sono, dá vontade de romper tudo porque é duro ser culpado de uma coisa que não 
deve,  deixar claro registrado e o dia que a gente for fazer algo assim, nesse tipo eu vou dizer meu 
nome vai ser assinado para o meu Dorival e não contra o Prefeito contra ou Vice, secretário porque eu 
estou aqui ajudando esse município, eu sou pago pelo estado e estou emprestado. O Tiago, o menino 
que tem recebido o povo do Lidianópolis dentro daquele posto na minha presença, tem feito um 
trabalho bacana, o Adauto teve alguma hora aqui dentro desse legislativo por pessoas que encheu a 

cabeça dele e acabou até falando alguma coisa, os vereadores entendeu, o Cido tá aí desde o começo 

que tive uma conversa franca dentro de uma padaria em Ivaiporã, mas ele falou alguma coisa de 
início que ele estava meio transtornado com a situação, porque o povo estava atacando. Nunca mais, 
não desrespeito ninguém só estou falando em público porque conversamos ontem sobre isso de 
novo. Politicamente o respeito o povo e queremos respeito da câmara, eu queria o respeito para cada 
como eu tenho respeito, não tá tendo desrespeito algum, desencontro, desculpa a gente, tá aí o 
Odair, Mineiro nessa mesa, Mineiro, ferrugem, Odair, Claudio, quando você teve uma opção de montar 

uma chapa, mas nem por isso nós vamos quando o direito de cada um aqui se candidatar a 
presidente, mas eu tenho sempre falado que eu fiz cinco vereadores e até agora estão bem. Nós 
temos trocado ideia porque nós não vamos ferrar o prefeito, na sociedade, na comunidade se nós 
formos amarrar projeto aqui se for bom dá para aprovar, dá para fazer. 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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