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32.ª SESSÃO 
20.ª Sessão Ordinária 

 
      Ata n.º 32/2017 – Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete 
(19/06/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Trigésima Segunda Sessão e Vigésima Sessão Ordinária. Com 

a presença oito vereadores, estando ausente a vereadora Isabel Lourenço Oliveria. Sob a Presidência 
do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Mateus, 
capitulo 5, Versículo 38-42), realizado pela Vereadora Rosana Rocha da Silva, procedida da Oração do 
Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes matérias: Atas n.º30 e 31/2017, foram 
colocadas em discussão e votação e aprovadas por unanimidade; Oficio n.º 209/2017. Autoria do 
Poder Executivo. Encaminhando anexo e em Regime de Urgência, o Projeto de Lei n.º 792/2017; 

Oficio n.º 214/2017. Autoria da Caixa Econômica Federal. Comunicando a liberação de Emenda 

Parlamentar para construção de quadra esportiva (R$292.500,00); 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 encaminhado para as comissões de Finanças e Orçamentos, Justiça e 
Redação Final, Serviços e Obras Públicas; PROJETO DE LEI n.º 789/2017. 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; REQUERIMENTO n.º 

006/2017 – CML. Autoria da Vereadora: Luciana de Jesus Maia. REQUER, ouvido plenário que, seja 
concedido Moção de Aplausos aos Atletas,  Elisom Durval, Héric Felipe, Maiara Brizola, Ana Sales, que 
participaram representando o  Município de Lidianópolis no Campeonato Nacional de Artes Marciais de 
Curitiba-Pr, estilo Kata Shubu Do, realizado em Curitiba-Pr, nos dia 20 de maio de 2017. No 
EXPEDIENTE, fez uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Boa noite boa noite a todos do plenário. 

Sobre o requerimento que foi colocado, eu acho muito importante que nós vereadores, tanto o 

prefeito que eu sei que ele esteve junto com os nossos alunos, junto com o Jorge e com a Adrieny em 
Curitiba. Esse apoio que nós podemos dar para as nossas crianças, eu vejo sempre que enquanto 
nossos adolescentes e jovens estiver procurando o caminho do esporte, eles não vão procurar as 
drogas e bebedeira que tanto nós vemos no nosso município e é gratificante, assim, quando eu 
coloquei isso, quando eu trouxe aqui ao Beramar para estar providenciando essa moção de aplausos, 
porque vejo que Lidianópolis fica visto em Curitiba dentro da nossa capital, as nossas crianças, sem as 
quais alguns já participam comigo e participou já do serviço de convivência, hoje mesmo eu estava lá 

no serviço de convivência e eu vi um vídeo Adrieny de quando você tinha seus 10 anos e eu acho isso 
interessante é bonito de ver que você esta dando continuidade, você saiu de e você esta dando 
continuidade e ajudando outras crianças, outras adolescentes a se formar e estar buscando um 
caminho diferente na vida, porque eu acho quem procura o esporte, ele não vai se envolver com 
outras coisas, eu sei que de repente atentados todos somos a estar se envolvendo com coisas 
erradas, todos são não só os adolescentes e jovens, nós adultos também, para mim é prazeroso estar 

fazendo isso, de poder estar passando essa moção de aplauso para vocês. Obrigada Jorge, obrigada 

por você ter ido e ter trazido essas medalhas para nós, para o nosso município e estar levando o 
nome dele Lidianópolis para os outros municípios e ser reconhecido o nosso trabalho, isso é 
gratificante, é um trabalho que está sendo bem feito e executado, se não tivesse um bom êxito no 
trabalho, não estaria recebendo essas medalhas de ouro quando nós para fora. Então eu agradeço aos 
meus amigos, todos assinaram comigo essa moção de aplauso e no finalzinho a gente já vai realizar; 
ADEMIR APARECIDO CANDIDO. Senhor presidente, vereadores, secretários, prefeito, boa noite a 

todos. Eu quero parabenizar também a vereadora Luciana pelo pedido via requerimento e parabenizar 
também os atletas que participaram em Curitiba, esse evento é muito importante para o município. 
Na ORDEM DO DIA, foram apresentadas as seguintes matérias para discussão e aprovação: 
PROJETO DE LEI n.º 789/2017. 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; REQUERIMENTO n.º 006/2017 – CML. Autoria da Vereadora: Luciana de Jesus Maia. 

REQUER, ouvido plenário que, seja concedido Moção de Aplausos aos Atletas,  Elisom Durval, Héric 
Felipe, Maiara Brizola, Ana Sales, que participaram representando o  Município de Lidianópolis no 
Campeonato Nacional de Artes Marciais de Curitiba-Pr, estilo Kata Shubu Do, realizado em Curitiba-Pr, 
nos dia 20 de maio de 2017 - foi colocado em discussão e votação Única e aprovado por unanimidade. 
Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a 
todos os presentes. Parabenizando a vereadora Luciana pelo projeto, pelo requerimento da moção de 
aplauso que realmente nós temos que valorizar as conquistas dos nossos jovens e dando importância 

principalmente ao esporte que a condução da vida deles e eles permaneçam no esporte, como lazer e como 

também medalhistas que são que eles continuem progredindo nas suas faixas. Também quero parabenizar o setor 

de esportes, o campeonato que está havendo no município e também se lembrando do Alcimar infelizmente teve 
um problema na perna e passou por uma cirurgia hoje e vamos fazer as nossas orações para que ele 
se recupere bem, que ele tenha uma boa recuperação. Continuando com o esporte, também nós 
vamos ter a festa do Município e aqueles que quiserem adquirir o ingresso almoço, o valor estipulado 
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é a Santo Antônio, a Associação que está com os almoços na venda e também tudo, a organização, 
tudo que passa para o melhor; ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite senhores vereadores, prefeito 
Adauto, a vocês do Esporte e todos que estão aqui. Primeiramente quero parabenizar a vocês, como a 
Luciana disse, vocês estão nos representando, nosso município de Lidianópolis junto com o karatê, um 
esporte que com certeza vocês já apresentaram o ano passado e já trouxeram medalhas para o nosso 
município e cada vez progredindo mais, indo agora medalha de ouro, e isso aí Jorge é verdade, então 

quero parabenizar vocês, parabenizar pela atitude da vereadora Luciana por essa moção de aplauso, 
você principalmente que conseguiu ouro e trouxe para nós. Também quero parabenizar o Prefeito 
Adauto por mais uma Emenda conseguido de duzentos e noventa e dois mil e quinhentos pelo 
esporte, nós como os vereadores, estamos aqui para trabalhar e fiscalizar e também em conjunto 
Odair, de trabalhar junto com o executivo, então o que é de bom, nós temos que lembrar e falar. 
Também as coisas que nós tivermos que cobrar, nós cobraremos, então agora com a presença do 

prefeito Adauto eu quero parabenizar por mais essa conquista e juntamente nosso município, como 

todos sabem estamos também em negociação e tudo para adquirir outro terreno, estamos já 
transferindo o parque industrial para um parque Urbano, como se diz um parque por moradia, então 
quer dizer, isso, a progressão para o nosso município de administração do Prefeito Adauto e junto, nós 
da câmara e o executivo ao presidente Val e nós vereadores, então quer dizer, estamos trabalhando 
em conjunto para que o nosso município progrida, isso é muito bom. Quero parabenizar a esses jogos, 
a esses esportes que estão acontecendo, fim de semana lotando o suíço, cheio de gente é uma 
distração para todos do nosso município, como a Luciana disse sobre esporte, concordo plenamente e 

então foi chamado o nosso município Adauto, foi dado essa valorização para o pessoal do nosso 
município, para estar participando os atletas que muitas das vezes achavam que poderia ou não dá 
certo, mas estão dando um total apoio a todos do município onde as diaconias, onde os municípios, 
onde todos estão participando e é esse tipo de união que nós precisamos em nosso município, para 
todos juntos se divertimos, jogarmos, então o que eu tenho para falar é parabenizar mais uma vez 

vocês que estão administrando e nós aqui juntamente. Muito obrigado; ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL 

FILHO. Boa noite presidente da câmara Dorival, vereadores presente, prefeito e os meninos que 
representou município em Curitiba, importante quando uma pessoa vai participar de uma competição, 
quero parabenizar também a Luciana que foi o autor da moção de aplauso, Luciana é até gostoso 
quando as pessoas participam de uma competição e é muito legal e quando você ganha um brinde 
que seja de repente um troféu que seja um menor, mas você pega ele com orgulho, com prazer, nós 
no passado, eu lembro que nós fazíamos muito campeonato de truco aí dava 20, 30 ou 40 duplas de 
truco nas diaconias e eu participei de várias, o campeão chegava no outro dia cedo, cinco horas da 

manhã que a gente estava chegando, mas era um prazer no outro dia a comunidade chegar e falar 
“assim quem foi o campeão lá” , foi “fulano de tal”, eu fui campeão várias vezes com o Zezinho, eu fui 
com o Zé elétrico às vezes, então a gente fica feliz e ainda mais vocês que foram lá longe e ainda 
consegue a medalha, as medalhas de ouro ainda e isso nunca vai ser esquecido, nunca se esquece, eu 
tenho lá em casa os troféus pequeninho das cartas de truco e eu não esqueço, quero parabenizar o 
Jorge que faz um trabalho brilhante sobre isso, tem a calma, tem um jeito para fazer. Sobre essa 

emenda que o prefeito conquistou, que vai ter essa quadra na vila II, é uma coisa muito importante, 

eu vejo a minha casa na quadra, de primeiro quando a gente que vê essa quadra, aqui a distrito de 
Jardim Alegre quando o Messias Luiz Batista trouxe e nem sabe o que que era futebol, falava futebol 
de salão suíço, essas coisas, eu nem sabia como é que é jogar em uma quadra, hoje a gente nem fica 
assistindo, depois veio a cobertura uns 3 anos atrás, no governo, quando o Marcos era prefeito veio a 
cobertura, hoje eu vejo toda a noite eu o pessoal jogando uma bolinha, toda noite tem futebol, então 
é isso é o importante, quero dar os parabéns para vocês que representou muito bem o município e 

para receber moção de aplauso, eu fico feliz, muito obrigado a vocês de terem ido lá e vim hoje aqui; 
LUCIANA DE JESUS MAIA. Só quero agradecer e comunicar a nossa comunidade que quinta-feira 
agora vai ter o seminário da educação, vai ser no centro de evento, da mesma forma que nós, a 
saúde, a assistente social, temos as conferências, eles têm um seminário e esse seminário vai 
acontecer, eles deixaram um ofício de convite se não me engano e pediu a presença de todos os 
vereadores e vai começar 8:00 da manhã no centro de eventos e segunda-feira nós vamos ter a nossa 
Conferência da Assistência Social, algumas sessões atrás foi tramitado aqui para poder fazer o decreto 

e corrigir uma lei onde que poderia estar ajudando a gente agora nessa conferência que iria acontecer 
e vai ser na segunda-feira, fica o convite também para os meus colegas para as pessoas que estão 
aqui presente é muito importante que a comunidade faça parte desses seminários e conferências, é 
através dessas conferências que são feitas propostas onde vão ser votados aqui na primeira instância 
no município e depois vão ser encaminhada para o estado de repente uma proposta nossa, uma 
pequena proposta nossa do nosso município pode chegar a até na União no governo federal e possa 
se valer uma lei e tornar uma lei, então é muito importante que adolescentes, jovens, enfim toda 

nossa comunidade façam parte, vá até isso, de repente a gente escuta muitas vezes assim ‘a gente 
vai tanto nisso e nunca muda nada’, como não muda, tem tantas leis que nós temos hoje foi através 
de conferências que foi adquirido, quando tivemos conquista desde então e fica aqui o convite pra 
vocês fazer parte tanto desse seminário que vai acontecer quinta-feira no centro de eventos e 
segunda-feira, sobre Assistência Social a nossa conferência, sabendo que essa conferência nós já 
estamos fazendo essa pré-conferência em todas as comunidades, tivemos essa semana passada uma 
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pré-conferência aqui na biblioteca e em todos os grupos que nós temos nas zonas rurais, Santo 
Antônio e outras regiões, está acontecendo as pré-conferências aonde a gente já vamos levar essas 
propostas, adiantar, que faz tantos anos e já fez parte conosco no Conselho da saúde e que torna 
demorado, parece que um dia não dá para fazer tudo que a gente quer fazer, então a gente está 
acelerando o processo para que possamos dar conta de tudo isso. Agradecer a comunidade de Santo 
Antônio, terça-feira passada teve uma confraternização no Santo Antônio padroeiro deles e eles nos 

acolheram muito bem, fomos muito bem acolhidos na comunidade, estava muito bom, eu achei muito 
bonito porque eu lembrei da quermesse, Rosana, da nossa antiga quermesse que acontecia aqui no 
salão paroquial, porque é a própria comunidade, um dá um prato, outro dá outro prato e assim 
acontece a confraternização estava muito bom e nós somos muito bem acolhido naquela comunidade. 
Também não só as nossas crianças aqui do karatê, aconteceu também semana passada Camila, teve 
uns jogos que as nossas crianças ficaram em terceiro lugar, eu acho que as crianças do Benedito 

Serra as, então quero parabenizar as crianças, de repente a gente pode estar fazendo de novo uma 

moção de aplauso para as nossas crianças que é um incentivo, é tão importante eles estarem vindo 
aqui nessa casa de lei receber isso, de repente para muitos pode não ser, mas para eles estar 
chegando aqui para estar recebendo da mão de vereadores um incentivo, para que continue essa 
tarefa, então parabenizar nossas crianças também que ficaram lá em terceiro lugar, e eu acho bonito, 
porque quando eles ganham, no outro dia estão lá no serviço de conivência com a medalha, é um 
incentivo para eles ver que tudo vale a pena, o pequeno que a gente faz, vale a pena, é muito para 
essas crianças, de repente é pequeno para nós, mas é bastante para eles. Então fica o convite, vocês 

não esqueçam esse seminário e dessa conferência que vai acontecer; DORIVAL CAETANI. Obrigado 
vereadora eu até ia comentar que tinha deixado o convite de monitoramento de avaliação da 
Secretaria Municipal de Educação tem o prazer de convidar os senhores Vereador para participar do 
seminário internacional de monitoramento e avaliação do plano Municipal de Educação de Lidianópolis 
e Jardim Alegre, realizar-se no dia 22 de Junho de 2017 a partir das 8:00 da manhã, então até o 

Anderson como presidente da Comissão da ação do departamento me convidaram também e pediram 

que eu passasse para todos vereadores convidou, obrigado. Quero também já agradecer os senhores 
vereadores, e  o prefeito aqui, tenho uma comunicação da caixa aqui de uma emenda de duzentos e 
noventa e dois mil e quinhentos para o esporte, o prefeito vai falar daqui a pouco sobre ela e também 
o contrato de comodato de um carro para fazer um trabalho mais aprimorado da patrulha ambiental, 
um Santana que vai colocar em comodato deles, os vereadores vai analisar tudo para comprovação. 
Até parabenizo você também Luciana, por você estar hoje à autora da moção de aplauso, a Maiara, o 
Jorge que é o nosso professor o nosso e representou nós em Curitiba também com sucesso, o Eric 

também que foi herói e trouxe resultado e também a Ana Sales que estar no plenário, não deixo 
também de parabenizar o prefeito pelo incentivo de levar e de estar junto, a Camila que esteve junto 
nessa batalha e também parabenizar os vereadores, que todos vereadores no momento certo 
contribuiu um pouco, então a gente agradece a cada vereador, eu quero agradecer a todos vocês, 
agradecer ao professor Claudeir diretor do Colégio Benedito Cerra, que teve uma festa junina lá, 
parabéns pela organização, agradecer o Kauan que também está empenhado no Karatê, é um menino 

fiel a você que sabe até aonde você mora, e todo dia está lá no Karatê, então eu fico contente Jorge 

por você estar tirando esse meninos da rua, da frente de computador, parabéns mesmo por você e 
sua equipe buscar resultados, por representar o Lidianópolis em Curitiba, e hoje tem um prazer de 
assinar o documento que a Luciana que apresentou e todos os vereadores aprovou pelo merecimento 
que vocês tem representar nós lá em Curitiba maior tranquilidade e com resultado, tem a nossa 
consideração e quando precisar que a gente puder ajudar vamos sair junto com vocês nessa decisão, 
só acho que antes eu encerro a sessão, o prefeito por gentileza vai falar um pouquinho para vocês, 

pode ficar a vontade e eu agradeço a presença de todos vocês, mas continuem na seção que a 
Luciana vai iniciar a entrega para vocês. Com a proteção de Deus e a presença de vocês, o prefeito 
Municipal, de todos os vereadores e vereadoras eu declaro encerrada a vigésima sessão ordinária do 
dia 19 de junho de 2017. Muito obrigado a todos e passo a palavra e peço a todos que ouçam o nosso 
Prefeito Municipal. 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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