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17.ª SESSÃO 
09.ª Sessão Ordinária 

 
          Ata n.º 17/2017 – Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 
(03/04/2017), às dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Decima Sétima Sessão e Nona 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 ( João,  capitulo 8,  Versículo 12-20), realizado pela Vereadora 
Rosana Rocha da Silva, procedida da Oração do Pai Nosso. No EXPEDIENTE, constaram as seguintes 
matérias: Ata nº. 15 e 16/2017 -  foram colocadas em discussão e aprovadas por unanimidade. 
PROJETO DE LEI N.º 776/2017 – PML. 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; INDICAÇÃO N.º 21/2017 – Autoria do vereador 

Antônio Augusto Maciel Filho. SUMULA: Que será feito reparo e cascalhamento em carreadores de 
propriedades rurais próximo a Vila Rural II, nesta municipalidade; Oficio n.º 394/2017 BAI – Autoria 
do Ministério Público. Solicitando implantação de Cortina Verde no Município de Lidianópolis -  será 
encaminhado para a comissão de Justiça e Redação Final; Oficio n.º 117/2017 – Autoria do Poder 
Executivo. Resposta ao Oficio n.º 18/2017, de autoria do Poder Legislativo -  Envio de Indicações; 
Oficio n.º 119/2017 – Autoria do Poder Executivo. Resposta ao Oficio n.º 17/2017, de autoria do 
Poder Legislativo -  Envio de Indicações. No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: ANTONIO AUGUSTO 

MACIEL FILHO, boa noite a todos. fiz a indicação, estive na vila rural II, quando fui fazer campanha os 
carreadores já estavam em péssimas condições, disse que quando terminassem as eleições iria estar 
entrando com pedido através de indicação para arrumar os carreadores, seja o prefeito que ganhar, 
Júlio ou Adalto, estaria entrando com o pedido, fui la visitar porque e dever do vereador é averiguar 
esses problemas, o senhor Lau,  falou que esta usando o carreador debaixo, que o Adauto cedeu pra 

ele sair por baixo, ele disse que já tinha conversado com o prefeito Adauto, que logo iria fazer aquelas 

estradas ali, fiz a indicação para reforçar mais, hoje em Ivaiporã, conversei com o Valdir Luzeti que 
me cobrou a indicação para arrumar o carreador do senhor Nezio que também esta em péssimas 
condições, e u dever do vereador visitar e pedir os reparos; ODAIR JOSE BOVO, boa noite a todos. 
agradeço a resposta do oficio n.119, foi um pedido que fiz junto com o Mineiro para que se colocasse 
bancos no campo suíço e na quadra, já há bancos novos la, o pessoal já agradeceu, a respeito do 
pedido que fiz junto com a Luciana sobre as lixeiras, falamos bastante na sessão sobre a indicação, 
além de fazer essas cestas, coletas de lixo, embelezara a cidade, deve ser feito conscientização de 

fazer a cosa certa, na oportunidade que o prefeito e vice estão aqui,   vou adiantar, na próxima 
semana farei indicação, estive em reunião com agricultores, eles pediram pra que se faça uma rampa 
para embarque e desembarque de grandes maquinas, ate mesmo outros equipamentos de uso nosso, 
já estou adiantando que o pedido será feito, ate eles falaram para mim qual lugar pode ser feito isso, 
eu falei que iria ver, acredito que seja em lugar publico, então a gente já vai fazer essa indicação para 
segunda feira, talvez vai algumas assinaturas de algum produtor, em campanha já me pediram isso, 

gostaria que tivesse o aval do poder executivo para estarmos  fazendo essa indicação; ISABEL 

LOURENÇO OLIVEIRA, deu boa noite todos, não poderia deixar de fazer agradecimento ao prefeito, 
vice, a presença marcante dos vereadores em Porto Ubá, muito obrigado a todos que compareceram, 
parabenizo também a indicação da Luciana, sobre a indicação da coleta de lixo, a indicação do Mineiro 
pelos reparos, e também as indicações do Odair. Na  ORDEM DO DIA, foram apresentadas as 
seguintes matérias para discussão e aprovação: PROJETO DE LEI Nº 776/2017- Autoria do Poder 
Executivo. SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a 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. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA, boa noite a meus amigos que compõe essa mesa e 
assembleia aqui presente, prefeito, vice, comunidade de Porto Ubá, secretários, secretario Beramar, 
boa noite a todos. queremos agradecer como a Isabel já deu inicio, agradecer o acolhimento de vocês 
la, prefeito, vice prefeito, sexta feira foi algo muito harmonizo na quadra de Porto Ubá, um bom 
acolhimento da comunidade para conosco, agradecer vocês pelo acolhimento juntamente com a 

Camila que esta ai hoje  junto ao departamento de esporte, tomando a frente, pelas bolas recebidas a 
gente viu a alegria das crianças, já repercutiu o que aconteceu sexta, já veio de encontra as 
necessidades das  crianças e adultos. Quero so relembrar também, alguns dias falei sobre quebra 
molas, aqui na rua nossa senhora aparecida e rua Tiradentes, para fortalecer aquela indicação, é que 
hoje, quase aconteceu atropelamento ali, infelizmente nem todos os motoristas tem ciência que não 
podemos andar a mais de 40 km horas na cidade, ali cabia ate 20 km horas, por pouco não aconteceu 
uma fatalidade, uma criança escapou da mão da sua mãe, e isso me gerou preocupação, é preciso 

tomar providências o quanto antes desses quebra-molas, tanto que, no final de semana estava no 
facebook os moradores daquela rua pedindo os quebra-molas, pois não sabiam que já havia tramitado 
na Câmara o pedido para o prefeito e que já estão tomando providência, que aliás, já se teve resposta 
pelo prefeito e vice-prefeito. Acredita-se que irá acontecer rápido a construção dos quebra-molas, só 
para fortalecer, muito obrigada a todos; ANDERSON CLEITON  ALVES, boa noite senhor presidente, 
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aos demais vereadores, secretário Beramar, ao prefeito e viceprefeito, aos demais boa noite. Quero 
primeiramente, desejar meus pêsames aos familiares do senhor Adelcio Bruni, por mais essa 
fatalidade que aconteceu dentro do nosso Município, com uma pessoa integrante do nosso Município, 
pioneiro junto com a gente, a família Bruni, desejo meus pêsames à família. Quero agradecer, 
também, ao pessoal do Porto Ubá, por estar sempre nos acolhendo, quando estamos lá e parabenizar 
o prefeito Adauto e o vice Cido e também agradecer por estar sempre convidando e sempre estando 

junto com a gente no legislativo, parabenizando também, o Mineiro, o Odair, a vocês que estão 
sempre fazendo indicação. A princípio Luciana, você disse, sobre os quebramolas, que já esta saindo 
até em facebook, mídia, e estão comentando sobre aqueles quebra-molas, acredito senhor prefeito 
que o quanto antes poder ser feito, é bom fazer, pois os vizinhos já estão comentando e falando em 
nomes, acaba ficando um constrangimento, por isso o quanto antes puder ser feito é melhor. Assim 
como o presidente falou, nós vereadores, não só das comissões, temos que avaliar sobre o Ministério 

Público, a respeito do pedido da solicitação sobre a implantação da cortina verde, que deu 

determinado tempo de noventa dias para que se esteja apresentando se começou a fazer algum 
relatório ou não começou, para saber como está não que na obrigação de noventa dias terem que 
estar pronto, mas, tem que ser passado para analisar e também adentrarmos neste assunto para 
conhecer o ‘por que’ deste pedido de já dar implantação da cortina verde, que precisa ser analisado, 
por isso, a necessidade de reunir tanto os vereadores da comissão, quanto os que não pertencem a 
comissão, para resolver o que deve ser feito,  boa noite a todos; ROSANA ROCHA DA SILVA, boa noite 
a todos os presentes nós agradecemos pela presença constante de alguns que estão sempre aqui 

participando, isso é muito importante dentro do Legislativo, as pessoas estarem presentes cobrando, 
avaliando e participando, também tenho que agradecer ao Porto Ubá, pela a acolhida que tiveram 
conosco e também os sentimentos para a família Bruni, o senhor Adelcio foi morador por um bom 
tempo, então nós ficamos muito tristes por tantas perdas que tivemos, então, realmente a 
comunidade está em luto nesses dias, quero agradecer também, ao executivo, ao prefeito e ao vice-

prefeito pelas respostas dos ofícios e das indicações, que dá a valorização de um trabalho conjunto, a 

participação dentro daquilo que é possível, pois, se existir essa linha, novilha de colaborações, então 
nós procuramos também estar disponíveis com as reuniões extraordinárias para estar atento aos 
projetos e atender as necessidades do povo de Lidianópolis, e quando foi o convite para a reunião, eu 
pedi que se fosse ao dia que comunicasse, pois, eu tinha o interesse de ir, acho que não colocaram na 
agenda, assim como, não coloquei que tinha interesse de participar da reunião, então deixei claro que 
estava disponível para quando fosse a reunião. A respeito da cortina verde, ela é uma implantação de 
um projeto que já foi viabilizado em Cascavel e realmente tem que ser analisado e elaborado, não 

sendo somente o legislativo, há necessidade da participação dos secretários para formar em conjunto 
dentro da viabilidade e disponibilidade do que existe no Município, porque não é um projeto tão 
simples, é um projeto que precisa fazer um levantamento de terrenos, croquis de Lidianópolis, para 
ver a necessidade de onde e quando for feito isso e tem que ser elaborado e transformado em lei, por 
isso é necessário, como o Anderson comentou, de sentar os vereadores, todavia, o projeto é mais 
amplo, pois, faz parte do todo, e deixar meus agradecimentos pela participação de todos. Em relação 

aos projetos de hoje, temos os projetos que já foram discutidos, o de n. 776, que falei da ordem do 

dia, que já foi feito sexta feira, e esse levantamento de trinta mil que é mais motivação para ir para a 
APAE. Então, obrigada a todos. Presidente DORIVAL CAETANI, encerrando a sessão, gostaria de 
agradecer a todos os vereadores e desculpar-me, que na hora da palavra primeiro se discute a 
matéria e depois se tem dez minutos, aproveitando, quero agradecer também pelo convite de ir no 
Porto Ubá para a entrega dos materiais esportivos, e eu avisei o prefeito que devido um jantar em 
família não pude comparecer, mas, agradeço ao pessoal do Porto Ubá, vereadora Izabel que 

representou a Câmara, juntamente com a Luciana, o Anderson, a Rosana e o Mineiro, quero agradecer 
a essas ações que são muito importante saber que o prefeito está trabalhando, distribuindo material 
esportivo e aos vereadores estarem acompanhando, agradeço o convite do prefeito e ficamos felizes, 
sem demagogia, vendo pessoas elogiando seu trabalho, sua luta depois que assumiu, tendo como 
resultado melhoria no atendimento, tendo muitas ações boas, tendo certeza que há de melhorar mais, 
mas, hoje já digo que estou ouvindo elogios e sempre falei para meus companheiros vereadores, 
aquilo que o prefeito fizer de bom para melhorar o atendimento do público, nós iremos abraçar e 

apoiar, temos que parabenizar as suas ações e a forma de trabalhar, como a melhoria na saúde, que 
mostra que não está deixando nada a desejar e dizer parabéns; eu queria agradecer mais uma vez a 
todos os vereadores pelos projetos, como o Mineiro falou da indicação do kirt da dona Gedalva que 
necessita de um caminho para sair com o problema de doença, que tem problema de visão e o próprio 
prefeito disse que quando descer ali irá fazer pareio, então, parabéns pela indicação e deixamos mais 
um pedido do senhor, também quero complementar a palavra do Anderson, sobre a família Bruni, 
tenho parente que é casado com membro da família Bruni, deixamos nossos sentimentos a família 

Bruni, que antes de operar tive a oportunidade de conversar com ele que me explicou como seria a 
cirurgia, com uma força de vontade, entretanto, não aguentou, deixamos então nossos sentimentos, a 
família que também faz parte da minha. Agradeço a todos, pelo projeto, agradeço pelas indicações, e 
o prefeito se quiser tomar o uso da palavra pode se colocar e falar a vontade. Com a proteção de 
Deus e a presença de vocês, do prefeito municipal e dos vereadores, eu declaro encerrada a nona 
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sessão ordinária do dia três de abril de dois mil e dezessete sessão, meu muito obrigado a todos. 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                                                         1ª  Secretário 
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