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56.ª SESSÃO 

34ª Sessão Ordinária 
 

 
           Ata n.º 56/2017 – Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 

(19/10/2017), as vinte horas (20:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 
Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quinquagésima Sexta Sessão e Trigésima Quarta Sessão 
Ordinária. Com a presença de nove vereadores. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, 
iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Lucas 11,  Versículo 29-32) realizado pela 
vereadora Rosana Rocha da Silva. Presidente convidou o Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU, para 
fazer parte da mesa. No EXPEDIENTE foram apresentadas as seguintes matérias: Ata n.55/2017, foi 

colocada em discussão e votação, e aprovadas por unanimidade; INDICAÇÃO N.59/2017 – Autoria 

Vereadora Isabel Lourenço Oliveira. SUMULA: Que seja providenciado a construção de 1 (uma) sala de 
aula e ampliação da secretaria na escola municipal do campo, Hercília Camargo Coelho, no distrito de 
porto ubá, nesta municipalidade; COMUNICADO Nº CM 178671/2017 – Autoria do Ministério da 
Educação. Comunicando a liberação de recursos para municipalidade (R$ 13.782,20). No 
EXPEDIENTE, não ouve uso da palavra. Na ORDEM DO DIA, não houve matéria para discussão e 
aprovação. Nas EXPLICAÇÕES PESSOASIS fizeram uso da palavra: Presidente DORIVAL CAETANI, eu só 

quero deixar gravado em ata, quero consultar o plenário a respeito do horário das sessões no horário 
de verão, todas as câmaras de vereadores solicitou que as sessões sejam às 19:00hrs. Vereador 
Anderson está de acordo? “sim”, vereadora Rosana? “sim”, vereador Mineiro? “sim”, vereador 
Candido? “sim”, vereador Cláudio? “sim”, vereadora Luciana? “sim”, vereadora Isabel? “sim”. Então 
conforme a solicitação da câmara de vereadores a sessão continua as 19:00hrs, o prefeito está ciente, 
o vice-prefeito, o secretário, e os companheiros, obrigado. ANDERSON CLEITON ALVES.  Boa noite 
senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, boa noite ao prefeito Adauto aqui junto com a 

gente, ao secretário aqui e todos vocês presente, meu boa noite. Gostaria de dizer aqui, única e 

exclusivamente parabenizar o prefeito Adauto do município de Lidianópolis, está junto com a gente 
trabalhando pelas iniciativas, pelo plantão em nosso município e com certeza, como se diz assim, 
todos do município sempre quis e sempre pediram isso, então quer dizer, nós estamos aqui nesse 
legislativo como vereadores, já viemos pedindo isso quantos anos atrás, assim como fiz um 
requerimento na gestão passada e que também eles tinham colocado em seu plano de governo, mas 

não concretizaram e também o prefeito Adauto colocou em seu plano de governo e mesmo também 
estando em seu plano de governo, reapresentei o meu requerimento, da gestão passado, nesta gestão 
novamente, então com certeza pelo requerimento que fiz e o que todos os vereadores querem e à 
população quer, com certeza foi aí que o Adauto fez que é o teu plano de trabalho, plano de governo 
que já vem algumas coisas realizando Prefeito por isso eu acho que as coisas quando nós temos que 
falar sim, por isso que existe aqui nove vereadores, porque as ideias são para gente sentar, se ajustar 
e se definir, politicamente uma coisa ou outra, mas saiu daqui nosso município é tão pequeno e com 

certeza somos todos amigos, então é indiferente de tudo parabenizo pelo deputado federal que veio 
hoje aqui, vi que é um menino novo, eu acho que se tiver uns 34 anos, então quer dizer lutou para 

estar onde está, porque foi o que ele passou para a gente ali, então quer dizer é uma humildade, sim 
gostei do menino, do deputado que veio e então é o que eu gostaria de falar a gente está ali para 
trabalhar na saúde. Parabenizar o secretário Thiago e todos os envolvidos aí a Paula, até mesmo 
Antônio por intermédio de uma coisa ou outra, quer dizer todos que batalharam para que acontecesse 
o plantão e que estivesse aí aberto para atender a nossa população e é um prazer nosso aqui, que nós 

estamos, porque nós somos juntos com administração, entendeu, o prefeito administrando e é aquilo 
que falo prefeito nós vereadores temos sim que torcer para que seja uma administração esplêndida 
porque já falei isso, eu acho que não sei quantas vezes e torno a falar, quer dizer o plantão do posto 
de saúde do município de Lidianópolis nós temos que torcer para dar certo e vai dar certo porque já 
está aberto é alguma coisa, é um algo, é uma conquista que foi realizado em nossa gestão, então isso 
e muito mais conquistas você pode ter certeza que se depender de mim e com certeza dessa Câmara 

nós estaremos junto aí para realizar por nosso município, é isso e muito. ISABEL LOURENÇO 
OLIVEIRA. Boa noite presidente, vereadores, vereadoras, boa noite prefeito, vice-prefeito e 
secretários. Eu tenho que parabenizar o prefeito Adauto pela sua força, pela sua dedicação, ao setor 

da saúde e quando a gente estava em campanha ele dizia que ele estava fazendo um compromisso e 
tudo o que tivesse que melhorar ele ia melhorar e hoje a gente tá vendo o resultado. Parabenizar a 
equipe da saúde, as enfermeiras que nós temos que luta incansavelmente, a Ana Paula, hoje a Gisele 
que trabalha junto comigo lá no Porto Ubá que vem desenvolvendo um trabalho excelente, pessoas 

humilde simples e que trabalha de coração e são dessas pessoas que nós precisamos no nosso dia-a-
dia, principalmente quando se trata de saúde, porque a pessoa chega no posto de saúde e já chega ali 
usando a palavra é pelo SUS é gratuito, então eles fazem uma imagem muito feia do Sistema Único 
de Saúde e hoje aqui em Lidianópolis a gente tá fazendo a diferença e graças ao apoio do prefeito, do 
vice-prefeito e dos secretários que estão junto com a gente e não deixar de parabenizar também os 
farmacêutico que nos atende na farmácia, hoje temos uma perca lá do Samuel ao qual a gente não 
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cansa de falar também, porque a gente sempre se deu muito bem um com excelente profissional, mas 
para melhora dele hoje ele se encontra aqui em Lidianópolis. Também eu gostaria de falar aqui a 

respeito dessa indicação a qual os professores, a diretora me procurou para fazer essa reivindicação, 
que essa indicação 058, pedido de mais uma construção de uma sala por ter cinco turmas e quatro 
sala, a secretaria deles lá é insuportável, você entra durante o dia, mas na hora do calor mesmo é 
uma sauna, muito apertadinho, onde não há espaço para nada, então eu venho até essa casa de lei 
com essa indicação, pedindo a aprovação dos demais companheiros e é o que eu tinha para dizer 
obrigada. LUCIANA DE JESUS MAIA. Senhor presidente, boa noite a mesa composta, boa noite a todos 
que estão aqui hoje nessa noite que faz parte da assembleia. Quero parabenizar o Adauto, o Cido 

Buzato e todos administração pública, porque isso que aconteceu hoje, essa abertura desse plantão 
das 17 horas até às 23 horas da noite é um sonho concretizado de muitas pessoas, como o Anderson 

acabou de colocar que administrações passadas também tinham esse sonho, acredito entendeu, essa 
é uma proposta que a gente sempre dizia em campanha de muitos anos atrás, que nós também 
colocamos no nosso grupo político quando sentamos na casa do Cido, lá estávamos eu, a Rosana, o 
Adauto a gente conversou sobre isso, quando uma vez o Thiago me procurou de falar queria fazer as 

visitas, às consultas nas comunidades, ainda eu falei na minha campanha, na campanha nossa do ano 
passado que em Arapuã funcionava assim e que isso funcionava em Lidianópolis também, no 
município do nosso porte, e que está tendo frutos bons, recebendo frutos bons, eu falo isso que 
enfrentou o Tiago em nosso município que já foi nos representar em Brasília com esse projeto das 
visitas nas comunidades que venho sanar a situação que as famílias saem das suas comunidades para 
vir até aqui, outro sonho realizado esse o que aconteceu hoje, eu me emocionei hoje ali na frente do 
posto, porque a gente pregou isso na campanha e quando a gente conquista, de repente 

administrações passadas teve uma frustação sobre isso porque não conseguiram fazer isso, nós 
tivemos um sonho realizado em nossa administração, então para mim foi emocionante porque 
pregamos isso em campanha, foi uma promessa que nós colocamos, uma proposta colocada de 

trabalho e que a gente teve êxito, e hoje estamos com o posto de saúde aberto, onde vai três médicos 
para atender a nossa população, já temos o Dr. Luiz, já temos o Dr. Cláudio, o Dr. o cubano que eu 
esqueço o nome dele, não guardei, o Yusdine, e que tá aí também, é um menino que a gente escuta 
falar muito bem dele sabe, como a Isabel acabou de dizer aqui, a Ana Paula, a Kátiuski, a Gisele, a 

outra nova que eu não guardei o nome dela ainda, a Taila, enfim, nós estamos com uma equipe na 
saúde que é de técnicos bem formado, não é todo mundo que tem isso, então nosso município está de 
parabéns, e como hoje o deputado, o Diego colocou na sua pronúncia, quem está de parabéns são os 
munícipes com essa nossa conquista, porque eles vão usufruir disso,  nós também, mas quando nós 
colocamos isso em proposta pensamos na nossa comunidade, no bem-estar da nossa comunidade, 
então fica de parabéns administração pública em si, todas as pessoas envolvidas para que isso 

acontecesse hoje, é um sonho realizado. Quero agradecer aqui o prefeito através do secretário de 
Daniel, uma indicação que eu coloquei esses dias aqui para fazer o quebra-molas lá na Vila I e que 
hoje eles foram até lá e sanaram a situação daquelas famílias que me procuraram, então eu deixo 
aqui o meu agradecimento ao prefeito, vice-prefeito, ao secretário Daniel, e era só isso, obrigada. 
ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos os presentes, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nós 

tivemos hoje o deputado federal Diego Garcia que nos trouxe 450 mil para aquisição de ônibus, 250 
mil na saúde, 250 mil para irrigação na Vila Rural e isso também foi uma bandeira de campanha, o 

que mais uma vez tá levando a sério aquelas propostas colocadas em palanque, também temos 300 
mil e vai ser para o esporte, para melhoria e adequação dos locais, nós vimos que é um deputado 
sério, que tem um compromisso, realmente de um povo porque pelo que a gente acompanha da 
política nacional é uma pessoa que está aí disposta a realmente fazer algo de bom pelo povo, ele não 
leva em consideração em nenhum momento a se deixar levar pela corrupção, pelo ganhar, ele quer 
realmente que as coisas aconteçam num país onde a mídia, para quem assiste televisão está a olhos 
vistos que a coisa está muito difícil e para nós que estamos aqui como políticos e queremos que as 

coisas realmente se encaminhe e seja uma administração séria e honesta a gente dá os parabéns a 
uma pessoa que vem com essa índole e com o respaldo muito grande pelas organizações que ela 
representa. Temos também a organização do encontro de mulheres das Vilas Rurais isso é muito bom, 
as mulheres se organizando, as mulheres indo atrás de capacitações, melhorias e nós aí 
parabenizamos a EMATER, a Eliane que está realizando esse encontro, o pessoal da EMATER que 

ajuda, a secretaria de agricultura, a Prefeitura Municipal que dá o seu apoio e aí dentro do projeto 

pró-rural que é uma organização dentro da EMATER que reivindica as verbas necessárias para que 
ocorra também esse encontro. Parabenizar Isabel pela indicação, porque o problema lá também é a 
dualidade administrativa que existe, então nós temos o mesmo espaço na escola do Porto,  escola do 
ensino fundamental de responsabilidade administrativa do município e temos o ensino fundamental, 
os anos finais e daí também é uma administração do Governo do Estado, da Educação do Estado 
onde, tende a funcionar em dualidade, por isso as vezes é necessário a entrada em conversações para 
verificar e também a possibilidade de se fazer uma sala de aula lá, que realmente já me falaram sobre 

essa sala que é muito quente porque dividi espaço com secretaria e é quente e também tem sol e 
aquela coisa toda e nós sabemos que quem fica lá são principalmente os menores, então precisa 
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tomar providência quanto esta situação, senão por espaço principalmente, porque agora vai chegar o 
verão e aí na sala realmente fica muito quente e os ventiladores não funciona porque fica no espaço 

aglomerado, pequeno onde o próprio ventilador, vamos dizer assim, o calor que está livre esse calor 
não refresca nada, então por isso a providência deve ser assim meio emergencial, ou criar uma nova 
situação, uma nova sala para que eles possam estar. Também nós temos hoje a abertura do posto de 
saúde, isso é muito bom, foi uma reivindicação da população e mais uma promessa cumprida e a 
gente espera que realmente de certo, porque nós sabemos que isso vai onerar mais os cofres 
públicos, nós sabemos que vai ser um espaço a mais, mas onde já tem um planejamento, que já 
houve, vamos dizer assim, que o próprio executivo já disse, evitando que o dinheiro vá para o ralo 

que não seja colocado de maneira inadequada e que as coisas funcionem corretamente, eu acho que 
as coisas têm de caminhar, infelizmente nós temos também as coisas que vão na contramão, as 

denúncias sendo feitas e o que nós notamos que não são denúncias construtivas, porque existe o 
intuito de ajudar, de auxiliar que as coisas realmente funcione e existe aquele sentido de fazer com 
que as coisas vá na contramão, então só que administração ela vai caminhar, embora exista 
denúncias, mas não são assim dentro, se é da contramão da população, eu acho que elas não vão ter 

o respaldo necessário junto ao Ministério Público ou o que seja, estejam aí tentando fazer com que as 
coisas não funcionem, então denunciam se está ajudando o agricultor, está levando o maquinário, 
está fazendo carregador, gente pessoas que não tem intuito de realmente ajudar a agricultura ou 
ajudar a população, ela só tem o intuito do que? de mascarar ou querer fazer com que as coisas não 
funcionem, só que a administração está aí para fazer o trabalho dela de maneira honesta, de maneira 
participativa e vai continuar realizando aquilo que os munícipes querem, os cidadãos Lidianópolis 
necessitam, dentro da legalidade vai cumprir com toda a sua função administrativa. Obrigada a todos 

pela atenção. Presidente DORIVAL CAETANI. Obrigado senhores vereadores, quero também dizer que 
a gente fica muito feliz de saber do nosso atendimento, é uma luta que nós não conseguimos 
conquistar no passado, mas hoje está aí começando hoje, se Deus quiser vai dar certo, porque nós 

vamos estar apoiando, já fui ali no posto de saúde fazer uma visita, já vi o movimento, o pessoal está 
lá dentro, tem gente do Porto Ubá, de várias regiões, então é uma coisa que nós temos que dar o 
aval,  a câmara de vereador fica feliz de saber que está acontecendo as coisas, tem solicitação no 
passado nosso, agora tem uma solicitação tua e agora concretizamos aí juntamente com 

administração essa luta, o povo está ganhando com isso, a gente viu hoje na recepção do deputado 
Diego Garcia, um deputado humilde e simples, eu conversei com ele, eu pedi até uma solicitação com 
ele lá embaixo de boca, conversa, depois o prefeito vai concretizar e o deputado educado, deputado 
que não fala as coisas errada do nosso país, fala as coisas corretas, então eu acho que nós temos que 
estar somando, não falo só dele, como eu falo também de alguns outros deputados, que infelizmente 
talvez até votou contra os nossos direitos, mas deputado que ajudou muito o município no passado, 

como o Sérgio Souza, o Alex e agora no Paraná o Artagão, o Nishimori, vários deputados ajudou o 
município, e eu acho que tem que estar sempre ciente, somando e dizendo bem dos deputados, então 
a minha situação é mais complicada, porque eu sou amigo do Curi, do Artagão, do Traiano, do 
Rossoni, funcionário de carreira ainda, então eu vou falar mal desse deputados, eu tenho que dizer 
amém para todos os centavos que trazer para o município, a gente já tem que estar junto aí. Eu 

quero também agradecer a grande festa que eu vi das crianças prefeito e o vice-prefeito Buzato, 
secretários, amigos, saiu uma festa bonita eu acho que esses acontecimentos no município alegra a 

memória da nossas crianças porque eu falei ainda no áudio lá no vídeo que tudo que aconteceu na 
minha vida de criança e na vida de vocês, se lembra uma parte boa da infância porque pessoas que 
tem aí uma depressão na infância, uma vida ruim na infância e vai ter uma vida ruim no futuro 
também, vai carregar pelo resto da vida, teve uma vida ruim lá atrás, ele vai carregar aquilo para 
frente, e a criança que brinca que é lembrada, que tem o seu lanche, o seu presente, ele vai ser uma 
criança feliz, então nada mais bonito do que a câmara, do que a administração estar apoiando o dia 
das crianças, vai ser uma coisa lembrada. Eu também queria dizer prefeito, que eu acho que não é do 

nosso intuito, o senhor ganhou a eleição juntamente com a sua equipe, a gente vê essas 
perseguições, denúncia, isso ocorreu com o Marcão, ocorreu na gestão do Magrelo e estou vendo o 
sofrimento da gestão do Adauto, eu tenho certeza que eu tenho a minha alma lavada e os demais 
companheiros que anda junto comigo aí eu acredito que também tem, porque a pessoa que está 
fazendo esse tipo de coisa, eu chamo isso daí com o perdão da palavra, de uma coisa maligna porque 

nós estamos trabalhando, nós trabalhamos no Marcão, nós trabalhamos com prefeito magrelo, nós 

estamos com boas intenções graças a Deus, e trabalhar também em prol do povo, igual o prefeito, 
vice e secretários e os demais vereadores estão pensando, e até eu peguei as denúncias, em cima de 
mim, dos meus irmãos, de vereadores, pessoas que vem denunciando, isso é o que o Diego Garcia 
falou, quem não é provado não é coroado, não existe administração pública se não tem adversário, 
tem pessoas que ficam tentando atrapalhar, querendo talvez o nosso lugar, querendo o lugar do 
prefeito, querendo lugar do deputado e esquece que o povo é que tá na frente de tudo, porque o 
político está aqui, ele leva paulada, ele leva tudo, mas uma freada do Ministério Público, o povo que 

paga a conta, então agente está aqui tentando fazer o bem, até agora não veio nada de coisa, nós 
estamos aqui para corrigir os erros do prefeito sim, de todos, mas só que graças a Deus não precisou 
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disso e acho que se Deus quiser não vai precisar, a coisa mais dura é ter uma corrupção dentro de 
uma administração pública, o Adauto veio também de uma família humilde, tenho certeza que isso 

não vai acontecer, não estou querendo desmanchar administração ninguém, derrubar, botar o grupo 
que veio comigo no passado, se tiver meio da gente na frente não concordar com o Adauto e com o 
Cido, é uma conversa lá na frente, mas agora o nosso objetivo é trabalhar, é fazer o bem, é aprovar 
as coisas boa, estar junto aí, porque quando tem alguém toca na gestão passada, eu falo tão pegando 
ela também porque eu estava andando na gestão passada tocar o barco pra frente, fazer o bem, 
largar de arrancar do fundo da cova, vamos falar o português claro, perdão que eu estou no microfone 
dentro do legislativo e vamos tocar o barco, a administração, o Adauto não é prefeito sozinho, ele 

precisa da câmara e daí fica essas picuinhas eu falo mais aqui, os Promotores, o Ministério Público, eu 
acho que eles são um órgão tão respeitado nesse país e eles tinham que olhar a pessoa que está 

fazendo muita denúncia picuinha, e não aceitar mais essas picuinha, isso é para poder atrapalhar, é 
mais trabalho para o promotor, é mais trabalho para prefeitura, o promotor deveria, se a gente sentar 
com ele e conversar, e dizer o que essa pessoa está querendo encher essa casa tua de papel e a 
nossa também porque não se aproveita quase nada, porque no dia que tiver uma denúncia grave que 

a câmara precisar, ela vai executar e se a câmara tiver erro, vai ser executado também, eu acredito 
na câmara de vereador, e tenho certeza que vocês não estão pensando em fazer denúncia para 
derrubar, eu não estou aqui falando bem do prefeito exatamente eu estou falando que nós temos 
tocar a administração de uma forma correta porque o prefeito sozinho não toca, a gente está sempre 
falando isso daí porque talvez a gente vem de um grupo diferente, essas denúncias pode estar vindo 
de lá ou de uma pessoa que nem político é, é um ateu, uma pessoas que não tem família ou que não 
tem filho, que não tem amor no município porque eu acho que o político que tem amor no município, 

ele denuncia aquilo que ele vê, que ele prova, ele não fica denunciando, denúncia pacata por aí, então 
seria mais ou menos daí que eu tinha só para desabafar, agora vou dar a palavra para o prefeito. 
Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU. Boa noite senhor presidente, boa noite vereadores, vereadoras, 

secretários e demais presentes. Só para também lembrar da festa de domingo que foi uma alegria 
para nós, proporcionamos isso junto com a câmara de vereadores, junto com os funcionários, o 
pessoal da educação, da saúde, o PETI, que trabalharam lá desde cedo para poder fazer aquele lanche 
para as crianças, então Deus abençoe elas e parabéns para elas. E parabéns pelo município e se Deus 

quiser ano que vem nós vamos realizar sempre essas festas, nas diaconias, já conversei com várias 
delas, para nós fazermos uma só em Lidianópolis e trazer esse povo para ajudar a organizar isso daí e 
fazer uma bonita festa das crianças se Deus quiser. Queria pedir Dorival, nós temos um projeto aqui 
de lei o PROMIFRUCA que nós tivemos que mudar ele, como nós fomos no tribunal de contas, o 
vereador Cláudio estava conosco e nós vamos ter que mudar a forma de distribuição de recurso, 
então nós vamos fazer licitação e comprar essas muda para poder fornecer para os produtores e tem 

produtor que já está com a terra pronta só esperando rodar esse projeto para fazer a licitação e assim 
nós podemos comprar as frutas, então um pedido para o senhor estar conversando com os nobres 
vereadores para dar uma atenção especial, para votar logo esse projeto para poder estar liberando 
essas mudas para os produtores, eu queria passar também para vocês,  que nós trouxemos outras 
para vocês, como passou na mesa, isso daqui eu vou fazer um pedido para os senhores vereadores 

para nós tornar isso daqui um fixo para que seja oficial do município, aqui está a bandeira do 
município, o brasão e só escrito aqui, para te tornar fixo isso aqui? Como o governo do Estado fez e 

vários outros municípios do Paraná, porque enquanto não mudar de gestão, arrancar todos os 
adesivos dos carros só gera gastos para o município, então como é padrão a bandeira do município e 
o brasão, vamos mandar um projeto de lei para tornar-se oficial, vou deixar isso na câmara para 
vocês discutirem, se tiver alguma mudança, alguma coisa também, sugerir alguma coisa que também, 
não tem problema nenhum, mas que se torna oficial porque daí qualquer prefeito que entra isso daqui 
vai direto nos carros prefeitura, vai se tornar oficial, não vai ser a marca do Adauto, marca do Dorival, 
vai ser do município, se ver o governo do estado hoje é assim, a bandeira e o brasão, então vou 

deixar aqui para você estarem trocando uma ideia e se estiver de comum acordo com os vereadores 
para poder estar fazendo esse projeto de lei e trazendo aqui para vocês aprovarem. Venho falar da 
indicação da Isabel, estou desde o começo do ano ali planejando para fazer essa sala de aula no Porto 
Ubá, tivemos que fazer uma divisão numa sala lá para uma sala especial, mas agora com a licitação 
que vai sair dessa prestadora de serviço para pequenas construções e reformas eu acredito nós vamos 

conseguir fazer. Hoje também o presidente, nós esses dias estávamos em Curitiba, os prefeitos aqui 

do Vale do Ivaí e nós tivemos uma conversa com o Rossoni referente a patrulha e ele concedeu essa 
patrulha para nós, vai ser Lunardelli, São João, Godoy, Lidianópolis, Jardim Alegre e Cruzmaltina, vai 
ser um trator de esteira, uma retroescavadeira hidráulica, o caminhão caçamba e uma pá 
carregadeira, então ele concedeu para nós aqui, já está ganho isso daqui, até hoje lá ainda hoje 
mesmo já passaram em três municípios tinha que ser aprovado hoje aqui em três municípios já 
aprovou nas câmaras isso daí para nós vamos perder lá, então provavelmente a semana que vem vai 
vir o projeto de lei para passar aqui para vocês também. Preciso analisar com carinho e para nós vai 

ser muito importante fazer parte desse consórcio e quando essas máquinas vieram para o nosso 
município e nós vamos poder fazer com o trator de esteira, mais uma retroescavadeira hidráulica nós 
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vamos conseguir uma pá carregadeira nós vamos conseguir fazer bastante serviço aqui com certeza, 
de abastecimento por nossa conta, vai ser diferente, o funcionamento do consórcio nós vamos sentar 

com os prefeitos dos outros demais municípios e vamos discutir a melhor forma, nós não queremos 
fazer igual tem aquele consórcio Arapuã, Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, então nós vamos estudar uma 
forma de como evoluir por município ao abastecer nós vamos fazer tudo esses trabalhos. Fui também 
hoje lá em Corumbataí do Sul, cheguei agora à tarde aonde todo sábado aí da importância que tem 
uma cooperativa em nosso município para poder comercializar e também poder trabalhar com a 
industrialização da indústria do município, para ter o começo de uma conversa para ver que a ideia 
principal nossa seria abrir uma cooperativa nossa aqui, mas já que eles tem toda uma estrutura então 

por que não nos juntarmos com eles e trazer uma extensão para cá, deixei bem claro para ele que nós 
queremos fazer a agroindústria com a fábrica de doce e que esse investimento teria que ser feito aqui 

em Lidianópolis, então estão analisando vão passar pela diretoria e depois voltaremos a ter uma nova 
conversa, aqueles projeto do salão de evento do Porto Ubá de Lidianópolis, já tá lá no Paraná cidade, 
levemos na semana passada, eles vão lá eles fazem as correções, sempre mandam de volta do nosso 
jeito, então nós estamos tentando agilizar esse para não perder esse recurso. Hoje foi um dia especial 

para nós, porque vocês pegaram nosso plano de governo e nós conseguimos hoje riscar três coisinhas 
que foi a abertura do Posto Saúde, a irrigação da Vila Rural e a quadra coberta, então assim, é graças 
a Deus, tenho que agradecer muito a Deus, agradecer ao Deputado Diego Garcia que nos concedeu 
que nesse momento de crise assim e nós recebemos essas emendas no valor de um milhão de reais é 
realmente o município de Lidianópolis está de parabéns, parabéns para o Deputado também que o 
nosso município é pequeno para ele, poderia pegar esse um milhão e dar para uma cidade maior, veio 
aqui em Lidianópolis e assumiu o compromisso que ele fez, nós já vamos sentar para estar elaborando 

mais projetos para esse ano, para no ano que vem se Deus quiser ele vim entregar uma outra 
emenda, ele garantiu que nós temos mais essas duas emendas garantido e com certeza, vai nos 
ajudar bastante no município, então graças a Deus hoje foi um dia bem produtivo para nós. Referente 

as denúncias, são denúncias assim, igual se falou, que vem para prejudicar a administração, e a 
população, prejudicar pessoas que sabem da forma com que estamos trabalhando, sabe que 
quebramos o ciclo de algumas pessoas, quando eu falo em denúncia de repente as pessoas associam 
a imagem do Julinho, associa a imagem do Magrelo e eu tenho no meu coração pelo que eu converso 

com eles, pela amizade que tem o Julinho, ainda é meu contador na campanha não deixou de ser meu 
contador hoje e mesmo assim eu tenho certeza que não é da parte deles, tenho certeza disso e de 
nenhum desses vereadores aqui, são pessoas que tinham ali um conhecimento muito grande do que 
acontece ali dentro, da forma que era feito as coisas, porque são denúncias assim, muito assim com 
detalhes e está prejudicando os produtores, estudantes, então é infelizmente são pessoas que o 
perdão é palavra, nós fomos lá e sequemos o leite deles, são esses que estão denunciando, são esses 

que querem atrapalhar a nossa administração para de repente, futuramente poder voltar no poder e 
voltar a cidade de Lidianópolis, isso é a pura verdade, mas eu tenho certeza que nós estamos 
mandando projeto de lei aqui para os nobres vereadores estarem analisando e aprovando a questão 
do esporte, da Agricultura, para nós podermos legalizar tudo isso daí e não termos mais problema, 
mas como a vereadora disse, com certeza o Ministério Público vai estar vendo isso daí, nós vamos 

estar provando que não é da forma que está lá, nós vamos continuar nosso trabalho. Infelizmente, 
isso acontece, esses dias presidente eu fiz questão de pegar as denúncias antigas e está ali aberto 

para todo mundo ver, não teve uma denúncia desse tipo vulgar do jeito que está tendo, não teve 
nenhuma denúncia desse jeito, então está lá para os vereadores de repente ou outro, está aberto à 
comunidade também, pegar as denúncias anteriores, não tem uma denúncia desse tipo de tamanho 
da vulgaridade e dessa forma que foi feita, tem nome de peixe, chegou uma hoje que tem nome de 
produtores que fez carregador, tá lá o nome, só que isso não desanima, infelizmente prejudica a 
comunidade, mas nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar firmes Dorival, nós 
precisamos da parceria dos vereadores aqui, do senhor como presidente, dos vereadores e vereadoras 

para nós continuarmos trabalhando e continuar mostrando para essas pessoas que querem prejudicar 
Lidianópolis, que aqui tem um grupo de pessoas que visam o melhor para Lidianópolis e que tem Deus 
no coração, agradeço pela oportunidade mais uma vez e boa noite. Presidente DORIVAL CATANI. Eu 
só digo uma coisa, antes de encerrar a sessão, denúncia eu boto na mão de Deus que já fizeram no 
passado isso daí com administração, pesado, deixou meu coração muito triste porque também fui 

denunciado na outra, foi coisa feia, jogaram na rua sobre a minha pessoa, da minha esposa só que 

Deus é bom, Deus deu tudo a vida que eu vou buscar a palavra de Deus eu tenho a Bíblia na minha 
casa, eu confio muito em Deus, tenho a Bíblia na minha casa e vou buscar e a palavra fala, em toda 
minha situação de eleição quando eu vou na igreja e que sempre eu vou não é de vez enquanto, eu 
busco a palavra, quando vou ser candidato, a palavra fala em vitória, e a gente vê agora pessoas 
denunciando, desde do começo, denúncia pacata, para prejudicar, isso é uma coisa antiga, e agora 
está aí fazendo a mesma coisa, denunciando, estão querendo acabar, não é prefeito, o salário dele, ou 
do vereador vai receber a mesma coisa, quem vai ser prejudicado com denúncia é a população, então 

a pessoa tem que pensar muito bem quando vai fazer, porque quando o prefeito estiver fazendo 
alguma coisa irregular, nós vamos lá e falamos que não pode, algumas ações do próprio prefeito 
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Adauto que é o primeiro mandato, ele trouxe um projeto que não estava bom, ele voltou e modificou 
o projeto, porque não era daquela forma, como até  daquele projeto de três mil reais, que ia ser do 

agricultor, buscou não viu ilegalidade sentou conosco e mudou, é por aí o negócio, não é questão que 
a gente vai querer fazer oposição, porque estaremos fazendo oposição ao povo, o prefeito vai 
continuar aqui por quatro anos a não ser que apareça alguma coisa, se Deus quiser não, mas caso 
contrário, denúncia eu nunca gostei, desculpa se alguém achar alguma coisa que alguém de algum dia 
eu gostei de denúncia, para mim foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, quatro mandato aqui 
dentro dessa câmara fui presidente pela terceira vez graças aos companheiros estou aqui afrente de 
vocês e não estou me achando melhor que os outros vereadores, estamos aqui para conduzir o 

município, juntamente com a Isabel, Claudião, com aquelas pessoas que talvez não atingiu o número 
de votos que eu atingi, mas tem o mesmo poder do voto igual eu tenho aqui dentro, hoje nem votar 

não voto, o voto são tudo pareio, o Mineiro fez 300 votos, a Isabel fez 100, e o voto do Mineiro e da 
Isabel é um só, aqui dentro são todos os vereadores iguais. Queria dizer também que não foi falado, 
mas vai ter mais emenda para chegar, vai ter emenda aí que nós estamos esperando o Deputado 
Artagão, tomara que chega logo, mais carros novos, aquelas emendas do Diego Garcia, e nós estamos 

aqui para aprovar, analisar, para comprar material novo, ônibus Novo, coisas novas para o nosso 
povo, então parabéns ao povo, parabéns ao município, parabéns administração que foi buscar, 
parabéns a todos os deputados que estão nos ajudando. Eu agradeço prefeito a tua presença, a 
presença do nosso secretário, agradeço a parceria e vai continuar enquanto haver e vai haver 
respeito, essa parceria eu peço a Deus que se reserve para nós sempre ser companheiro e sentar para 
poder resolver as ações do município junto com todos os vereadores, não só com presidente da 
câmara que eu não sou melhor que ninguém, eu quero que todos os vereadores senta com o prefeito, 

o secretário para resolver os problemas do município se o prefeito autorizar. Obrigado pela presença e 
com a proteção de Deus eu encerro a 34ª sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2017. 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 JOSÉ BOVO 
                                 Presidente                                                1º Secretario 

Assinado digitalmente por: LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES:72483597000183
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 20/11/2017 às 16:30:18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://www.tcpdf.org

		2017-11-20T16:30:18-0200




