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      58.ª SESSÃO 
35ª Sessão Ordinária 

 
 
           Ata n.º 58/2017 – Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (23/10/2017), 
as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em 
sua Quinquagésima Oitava Sessão e Trigésima Quinta Sessão Ordinária. Com a presença de oito vereadores, 
estando ausente o vereador Antônio A. M. Filho. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a 
presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Lucas 12,  Versículo 13-21) 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: Atas n.56 e 57/2017, foram colocadas em discussão e votação, e 
aprovadas por unanimidade; Oficio n.º377/2017. Autoria do Poder Executivo. Enviando anexo o projeto de lei 
n.º818/2017; Oficio n.º383/2017. Autoria do Poder Executivo. Respostas as Indicações de n.º 51, 54, 55, 56, 57, 
58 e 59; Oficio n.º 110/2017. Autoria do Secretário de Saúde. Informando que a secretaria estará realizando de 23 
a 27 de outubro a semana mobilização e combate ao Aeds Aegypit; PROJETO DE LEI n.º818/2017. Autoria do 
Poder Executivo. SUMULA: Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os municípios de Godoy Moreira, São 
João do Ivai, Lunardelli, Lidianópolis, Cruzmaltina e Jardim Alegre, para constituição de consorcio publico destinado 
a promover o desenvolvimento rural sustentável dos municípios que integram ou compõe a região central do Vale 
do Ivai, do Estado do Paraná e da outras providências -  foi encaminhado as comissões de Finanças e Orçamentos, 
Justiça e Redação Final; PROJETO DE LEI n.º816/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o executivo 
municipal a efetuar a abertura de credito adiciona especial no orçamento do município de Lidianópolis para o 
exercício de 2017 e da outras providencias; PROJETO DE LEI n.º817/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: 
Institui o Programa municipal de incentivo a fruticultura e cafeicultura – PROMIFRUCA no município de Lidianópolis 
, autoriza o Poder Executivo a conceder mudas e insumos para o agricultor familiar rural e a contratar serviços de 
assistência técnica especializada em fruticultura e cafeicultura e da outras providencias; INDICAÇÃO N.60/2017 – 
Autoria: Vereador Dorival Caetani. SUMULA: Que seja feito aquisição de 01 (um)  aspirador de folhas modelo: 
“Truck 200 ou ASP 120-super” para atender as necessidades do departamento de urbanismo, dessa 
municipalidade; INDICAÇÃO N.º061/2017 . Autoria: Vereadora Isabel Lourenço Oliveira. SUMULA: Que seja 
disponibilizado 01 (um) veiculo para atendimento exclusivo de enfermagem, no posto de saúde do distrito de Porto 
Ubá, nessa municipalidade; INDICAÇÃO N.º 62/2017. Autoria Ademir Aparecido Cândido. SUMULA: Que seja feito 
cobertura e rampa entre os blocos do posto de saúde, desta municipalidade. No EXPEDIENTE, não ouve uso da 
palavra:  ADEMIR APARECIDO CANDIDO. Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, prefeito, Antônio, 
Marcelino, boa noite a todos. Essa indicação de minha autoria pedindo a cobertura dos blocos do Posto Saúde, já 
fiz uma indicação dessa no dia 11 de abril de 2013 pedindo a cobertura, hoje venho pedindo para fazer a rampa 
também, porque naquela época não tinha o plantão noturno e não tinha aquela porta de saída no fundo de 
emergência e hoje a gente vê dificuldade que tem para se pegar um paciente ali, encosta ambulância lá na rua e 
levar na maca até no posto de saúde e para retirar a mesma coisa, então dá muito trabalho e fazendo essa rampa 
fica mais fácil encostar lá perto para pegar a pessoa, para retirar na ambulância, e a cobertura também é bom 
para tempo chuvoso pegar um paciente  ou outro ali já protege da chuva e também serve para um tipo de 
garagem, o portão à noite trancou, onze horas  da noite acabou o plantão, então fecha o portão e fica o carro 
guardado dentro tipo um pátio, é de grande valia, esses dias teve duas situações ali e o pessoal com a maca no 

meio da rua parando a ambulância para subir lá, a rampa vai custar pouco para fazer e vai resolver o problema; 
ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Quanto à indicação que eu fiz para que seja disponibilizado um veículo ao posto de 
saúde do Porto Ubá para enfermagem, a gente vem com grande dificuldade nos atendimento domiciliar porque a 
gente tem várias pessoas acamadas que necessita de curativo todos os dias, inclusive na volta do rio e quando a 
gente sai a pé demora muito o retorno do posto de saúde, se está uma auxiliar, se está eu lá técnica de 
enfermagem sozinha, porque muitas vezes a enfermeira tem que vir até Lidianópolis para resolver os casos de 
enfermagem e eu fico lá, demora muito o retorno ao posto de saúde, então nós estamos tendo essa dificuldade, foi 
onde, junto com elas, discutiu e eu fiz a indicação desse veículo para que se torne mais rápido o atendimento, 
porque inclusive a gente tem curativo lá da gente gastar uma hora e meia de curativo que nós já teve e atrapalha 
a gente no retorno. Então esse é o motivo, nós temos o carro lá, pergunta tem o carro lá para o posto de saúde 
que é o Zé Carlo que fica, mas ele não para lá, ele sempre tá atendendo lá e atendendo aqui e nós ficamos lá sem 
carro e às vezes as enfermeiras vem aqui buscar o uno para que faça o atendimento, mesmo assim a gente está 
deixando a desejar na volta do rio, porque muitas vezes não dá tempo de ir lá para fazer o atendimento e nós 
tendo esse carro, dá para se planejar de manhã ou à tarde nós podemos sair e ir até o paciente e às vezes a 
pessoa reclama e com razão, então a gente pede aqui, trouxe nessa câmara de vereadores para que seja aprovado 
um veículo que permaneça lá na mão da enfermagem para esse atendimento,  tem os pacientes lá que faz o 
controle e pacientes precisa, essa semana às vezes eu fui três vezes, a enfermeira uma vez para fazer o controle 
do paciente na casa porque o paciente é acamado, então esse é o motivo a qual a vem até essa câmara fazer esse 
pedido, obrigada. LUCIANA DE JESUS MAIA. Senhor presidente, só para esclarecer a comunidade, as pessoas que 
estão aqui hoje, boa noite a todos, boa noite José Antônio. Só para passar o que nós vamos estar provando aqui 
hoje, que é o Projeto 817, o projeto 816, esse 816 é para a compra do micro ônibus para o posto de saúde, do 
ônibus que vai ser comprado, foi uma Emenda do Diego Garcia e o projeto 817 que é sobre o PROMIFRUCA, a 
parceria que o município tem com os agricultores do nosso município, aonde o prefeito coloca aqui oferecendo 
mudas, nós estamos estudando várias formas para estar sanando a situação dos agricultores do nosso município e 
às vezes nós fizemos algumas alterações e isso que está sendo provado hoje é sobre esse PROMIFICA que vem a 
sanar e auxiliar os agricultores do nosso município através de mudas, através da parte de assistência técnica para 
vocês têm um conhecimento disso, do que está sendo aprovado hoje aqui dentro da câmara. Sobre as indicações 
do vereador Ademir, da Isabel e do presidente Dorival, você fala Ademir da saída do fundo que você pensa em 
fazer uma passarela, uma rampa que chegue até lá, então é por ali que vocês estão sanando a parte de 
emergência, então é pelo fundo do posto. E sobre a indicação da Isabel, valida porque eu penso como que elas faz 
curativo na volta do rio, difícil enquanto está na cidade ainda de repente pode estar revezando ela com a 
enfermeira padrão, uma fica outra sai para não ficar deixando tanto tempo ausente o posto de saúde, de uma 
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técnica ali dentro, mas quando vocês vão até a volta do rio, vocês necessitam realmente de ter um carro que leva 
porque é longe, eu conheço famílias que realmente tem enfermidade que moram lá na volta do rio mesmo e que é 
do nosso conhecimento. Parabéns pelas indicações e seria só isso muito obrigada pela atenção. ROSANA ROCHA 
DA SILVA, Só complementando, nós temos também o projeto de lei 818 que hoje nós sabemos que caminha-se 
para a afirmação entre os municípios de consórcios, isso é importante principalmente para aquisição de maquinário 
alguma coisa que vão auxiliar e devido principalmente pelos municípios pequenos não poderem ter assim, 
aquisições próprias, ter dinheiro próprio e precisar sempre de emendas parlamentares para aquisição de 
maquinário pesado e está se fazendo, firmando-se e querendo aprovação dos vereadores nesse projeto 818 para 
constituição do consórcio, então principalmente voltado ao desenvolvimento rural, então é um consórcio que nós 
sabemos que temos o consórcio da saúde e outros em si e agora firmando aí o consórcio com menos municípios, 
para que haja possibilidade da utilização desse maquinário entre esses municípios para o desenvolvimento rural 
sustentável. Parabenizar os vereadores pelas indicações, a observação do que está precisando em cada local, então 
parabéns pelas indicações e também ao executivo por enviar as respostas as indicações já levadas e pedidas, e 
também nós temos o 817 que a vereadora Luciana já colocou que é um incentivo também a fruticultura e 
cafeicultura. ANDERSON CLEITON ALVES, Quero parabenizar a vocês vereadores pelas indicações, da Isabel, do 
presidente Val e também do Ferrugem. Ali Luciana só para sanar dúvida, é aquele fundo ali, que o Ferrugem fez 
que ali esta sendo feito o atendimento de emergência, está sendo ali pelo fundo, então como tem aquela sala que 
foi feita especialmente para o SAMU na entrada até mesmo aproveitando o ensejo do Ferrugem que é correto de 
cobrir, fazer a rampa ali para que se tenha um melhor acesso, mas também vai ter que mexer naquela porta 
também ferrugem do SAMU, do fundo que foi colocado uma porta e não passa a maca, quer dizer ela ficou uma 
porta pequena, porque passa, mas passa pela frente e lá pela frente geralmente é para todas as pessoas ali que 
vai ser atendido e tudo aquilo, então não dá para se sair por ali e por lá, então por isso está usando o fundo e daí 
até mesmo SAMU acho que o primeiro atendimento segunda, reclamou porque a marca não passa, então tem que 
aquela porta alí também junto com o pedido do Ferrugem, está de parabéns, mas é também tem que ir ali se 
estender e abrir para que possa fazer o fluxo, só isso obrigado. DORIVAL CAETANI. Só dizer que tem o LOA, 
conforme o nosso regimento, não está em regime de urgência, nós temos até dia 15 dezembro, conforme a lei 
vocês têm tempo o suficiente para estar olhando tranquilo e os demais projetos fica a critério das comissão para 
que nós aprovamos, comissão, os presidentes vai estar aí com certeza convocando nos próximos dias para nós 
estarmos provando os que tem necessidade dos nossos agricultores, mais uma vez quero agradecer o prefeito pela 
a resposta das indicações de todos os vereadores, obrigado, isso demonstra que o prefeito tá tendo parceria que 
está mostrando aos vereadores que está agendado os pedidos de cada um para futuro atendimento tá, obrigado 
prefeito. Na ORDEM DO DIA, foi apresentada a seguinte matéria para discussão e aprovação: PROJETO DE LEI 
n.º817/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Institui o Programa municipal de incentivo a fruticultura e 
cafeicultura – PROMIFRUCA no município de Lidianópolis , autoriza o Poder Executivo a conceder mudas e insumos 
para o agricultor familiar rural e a contratar serviços de assistência técnica especializada em fruticultura e 
cafeicultura e da outras providencias – foi colocado em Segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade; 
PROJETO DE LEI n.º816/2017. Autoria do Poder Executivo. SUMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a 
abertura de credito adiciona especial no orçamento do município de Lidianópolis para o exercício de 2017 e da 
outras providencias – foi colocado em Primeira discussão e votação e aprovado por unanimidade. Nas 
EXPLICAÇÕES PESSOASIS fizeram uso da palavra: ADEMIR APARECIDO CANDIDO. Senhor presidente, senhor 
prefeito, boa noite a todos. Só queria parabenizar o vereador Dorival pela indicação,  vereadora Isabel pela 

indicação, um pedido muito certo para o Porto Ubá que realmente necessita desse trabalho, o Zé Carlos fica lá, 
então é bom ter um carro para a enfermeira fazer o trabalho dela, e a minha indicação ali senhor prefeito, isso aí 
quando puder estar cobrando assim de imediato, mas tipo a rampa ali já é uma coisa mais simples de fazer, mais 
barato, então se puder fazer para facilitar o trabalho dos enfermeiros, dos doutores ali seria interessante e também 
o que o Anderson falou da porta do SAMU eu não reparei, estava com pressa para tirar o paciente, se puder 
realmente abrir mais a porta fica melhor, e fazer essa rampa para facilitar o trabalho dos motoristas e enfermeiros, 
era só isso obrigado. ANDERSON CLEITO ALVES, boa noite senhor presidente, aos demais vereadores, boa noite ao 
prefeito, a vocês aqui presente, boa noite. Gostaria aqui de parabenizar a Mara pelo teu trabalho, pelo seu serviço 
que vem desenvolvendo pelo Município, assim como vocês virão que tem o convite, eu reforçando o convite que 
vai ter do dia 23 ao dia 27 se eu não me engano agora, que vai ter, pelos trabalhos que vem fazendo sobre pneus, 
sobre os mosquitos da dengue e tudo mais, um trabalho que a gente vê que o nosso município não está tendo 
nenhum caso, Graças a Deus perfeito e tudo esse tipo de coisa, mas é o que? é um trabalho que vem aí ao longo 
do tempo, um cuidado onde ela, a Cidinha, a Andreia que trabalham junto as três, vem se tomando, vem fazendo 
as visitas e tudo mais, então ela sempre correndo atrás do arrastão e tudo mais para que se possa aí acontecer e o 
município nosso sempre está seguro, então eu parabenizo ela aí pelo seu trabalho que ela vem fazendo pelo nosso 
município e a vigilância em saúde. ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Boa noite presidente, vereadores, vereadoras, 
boa noite Prefeito, secretários e os demais que aqui estão. Nas minhas palavras hoje quero agradecer o prefeito 
pela resposta das indicação feita, muito obrigada prefeito, por estar nos atendendo a todos e deixar aqui também 
bem claro que mais uma vez a respeito da indicação, que nós temos paciente acamado na volta do rio que precisa 
do atendimento todos os dias, paciente com dificuldade, então por isso necessita todos os dias e no momento a 
gente não tá fazendo isso, sempre quando o veículo está lá a gente tá indo, tá atendendo, mas não todos os dias 
como é necessário. Também quero dizer a respeito da programação do outubro cor-de-rosa que a gente tá aí na 
campanha da coleta, dos preventivo, agendamento de mamografia que as pessoas compareçam aos postos de 
saúde, será o lançamento da campanha dia 24/10 que seria amanhã o lançamento da campanha e que todos 
participam. Quero agradecer também quando eles disseram das vereadora que hoje se encontra aqui, três 
vereadores, nós não podemos esquecer das grande vereadoras que nós tivemos aqui também, tem a Maria 
Bertoldo e a Lúcia, muito obrigado Lúcia esse foi o início das mulheres no poder, para que lute em benefício da 
população. Muito obrigado. LUCIANA DE JESUS MAIA. Só para fortalecer, já foi colocado, muito bem colocado 
quando foi falado sobre a Mara, Anderson, no trabalho dela, semana passada nós estivemos em uma reunião, ela 
chamou convidou todas as secretarias para estar nessa reunião no departamento de educação, onde a gente frisou 
e trabalhou em cima, sobre essa campanha sobre a dengue, bem colocado que a gente já sabe que tem alguns 
casos por aí, me falaram esses dias atrás na nossa região, não aqui, perto de nós. Eu Acredito que quando inicia-se 
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o calor nós já temos que iniciar mesmo com a campanha sobre a dengue, porque já começa a chuva e a gente tem 
sempre que ter assim, o melhor olhar sobre isso, sobre a dengue dentro do nosso município e ela já está se 
antecedendo sobre isso daí, já está fazendo um trabalho legal sobre isso, parabéns mesmo para a Mara, e já vai 
ter sexta-feira, vamos fazer um movimento nas ruas da cidade, para você ver que isso era um trabalho que 
acontecia antigamente no mês de janeiro e eu sempre dizia na vigilância sanitária que estava tarde demais para 
iniciar esse trabalho, dizia “gente está iniciando muito tarde porque o calor não é no início em janeiro, o calor inicia 
em outubro” e nós estamos dentro do da data correta para começar a isso, muito bem colocado da sua parte 
Anderson sobre isso, parabéns para a nossa responsável da Vigilância Sanitária dentro do nosso município. Colocar 
como a Isabel já disse aqui que amanhã a gente vai dar abertura as sete e meia da manhã no centro de eventos, 
sobre a campanha do Outubro Rosa do nosso município e que fique bem frisado que está colocado aqui sobre o 
preventivo, tanto o colo do útero como da mamografia dentro do município, que você possa levar sua esposa, sua 
mãe, os vizinhos dos seus sítios e os demais vereadores aqui presente de estar também conscientizando as suas 
esposas, as mulheres das suas famílias, que vocês tem que trazer o CPF, quando elas vir até o Posto Saúde para 
poder fazer essa prevenção que traga o CPF, porque é necessário trazer o CPF e esse atendimento vai estar 
acontecendo desde às sete e meia da manhã até às cinco horas e vai estar também acontecendo no período 
noturno dentro do nosso município, que eu acho assim muito importante para nós que somos funcionários, as 
pessoas do comércio, que é muito importante que de repente não tem esse prazo de poder tá vindo aqui no posto 
tá fazendo essa prevenção, nós vamos ter o período noturno, para você ver como que é importante nosso Posto 
Saúde estar aberto em período de plantão, como que veio de encontro às nossas necessidades e também tem aqui 
o quarto encontro das mulheres rurais em nosso município que vai acontecer depois de amanhã, quarta-feira vai 
ser no centro de evento às 13 horas, onde se encontra, acontece todo ano e a gente unificou isso no mês de 
outubro para a gente estar trabalhando uma parceria com assistente social, a agricultura e o Posto Saúde, a saúde 
do nosso município, um trabalho de rede, algo que é muito bonito no nosso município, esse trabalho que vem 
sendo voltado sempre de várias a secretarias, trabalho de redes, sempre juntos, porque tudo fica mais bonito e 
acaba distribuindo os trabalhos, não fica dificultoso para ninguém porque cada da secretaria se desenvolve com o 
seu trabalho, eu acho bonito isso, e vai ter um testemunho da nossa amiga, que é importante, que já passou pelo 
câncer duas vezes na sua vida, então ela tem um testemunho muito grande para estar passando, e isso é bom até 
para mim, porque eu não sou uma mulher muito preventiva, quero estar lá para estar ouvindo isso, os puxões de 
orelha, quem sabe a gente aprende com isso, vai ter sorteio de prêmios, palestra com a EMATER, dinâmicas, e um 
cafezinho da tarde como sempre a gente faz, então que fique bem frisado para que todas as mulheres que vocês 
divulguem isso, que a gente possa encher aquele centro de eventos, para estar conscientizando as mulheres do 
nosso município e para estar fazendo aquela conversa gostosa que todo ano acontece através da EMATER e a 
secretaria da agricultura do nosso município, então nós frisamos isso aqui, já que é um encontro para as 
agriculturas, de mulheres agricultoras do município, vamos já conscientizar elas sobre a prevenção do colo do 
útero e da mamografia. Era só isso muito obrigada pela atenção. DORIVAL CAETANI. Obrigada senhores 
vereadores(as), eu quero só falar um pouquinho rápido das indicação, eu fiquei até feliz Ferrugem, porque eu acho 
que realmente, agora nós temos o SAMU, nós temos diversos atendimento além do que nós já tinha e esse dia de 
chuva mesmo ali para conseguir botar um paciente na ambulância não é fácil, então ali prefeito tá fácil de fazer 
uma cobertura no fundo, e uma rampinha e até falo mais ainda, o Anderson falou da porta, eu se eu pudesse um 
dia até fechar com uma alambrada os fundos do posto saúde, que ali é cachorro, se tiver uma alambrada, um 
portão bem arrumado, dá até para guardar ambulância ali à noite e deixar de plantão e o cachorro, tem vários 

animais andando talvez ali no posto de saúde na hora que não tá ali, porque a hora que está tiram, mas é uma 
indicação muito bem feita, eu agradeço, está a prova da Isabel também fala ali, a gente talvez pode até, vai vir 
carro novo daqui um dia de repente dá para disponibilizar um uninho, algum carrinho para a enfermeira que tá ali 
fazer aquele atendimento rápido, olha lá tem um paciente lá na volta do rio, e não está o Zé Carlo ali, pega um 
carrinho corre lá e faz o atendimento, leva o médico, leva a enfermeira, é muito bem legítimo esse pedido. No 
pedido dessa indicação também eu já tinha comentado com prefeito, da limpeza pública, não que o nosso 
funcionário, é que as árvores do município vai ser mexidas daqui uns tempo, mas esses aparelhos que tá vindo 
agora, essas máquina de sugar folha, que eu até não sei se é tudo isso daí que eu imprime, mas ela joga do chão, 
suga direto em cima do caminhão, folha, é tudo e qualquer lixo, resíduo de árvore que nós temos a baje da árvore, 
a flor da árvore e a folha da árvore, lá perto da casa do Casa Grande, para o lado de cima chamei o Casão para ver 
o tanto de resíduo de árvore dentro da boca de lobo, aonde nós sofremos com boca de lobo prefeito, porque o 
município, ele é caído, muitas pessoas não têm a calçada, e as árvores realmente, os nossos funcionários passa 
varrendo cedo e à tarde tá cheio de folha de novo, esse aparelho poderia ajudar muito, faz serviço para 10 gari 
tranquilo, eu vi em alguma cidade, Arapongas eu vi fazendo um trabalho lá e fiquei apaixonado, é muito bom, 
muito bacana. Então eu quero parabenizar os projetos de lei, as indicação, quero parabenizar todos vocês e 
sempre quero dizer aos nossos companheiros vereadores que aqui dentro, tudo que tiver que discutir junto, uma 
licitação, quero ser companheiro de vocês, quero que vocês senta com o Beramar, senta comigo porque aqui 
dentro como Val presidente, eu quero transparência e quero dar transparência para toda a casa, se tem alguma 
coisa, alguma dúvida, me cobre, senta comigo porque se um dia eu fui eleito a presidente para mim tirar proveito 
de dinheiro público, eu quero que vocês me corrigir e me joga fora da câmara, quero ser amigo, se tiver dinheiro 
público sobrando um dia, nós queremos investir na população, as devolução da câmara, eu não vou dizer alguma 
coisa para uso dos vereador, uma compra de um carro, a melhoria dos móveis, mas qualquer coisa que tiver uma 
coisa de desvio alguma, coisa de errado, eu quero que os vereadores me cobrem, me ajudem porque eu não tenho 
intenção nunca de querer tirar uma caneta daqui para mim levar, a não ser investir na população e se eu errar, 
ajuda a corrigir, senta comigo, me chama, conversa, o prefeito está lá, o nosso orçamento está junto e a gente 
está agradecendo, jamais condenando um licitador que deu parecer ou que seja o próprio prefeito que é junto 
comigo dá para ser na licitação, eu acho que o erro humano e se nós erramos um dia, quero que os vereadores 
não me condena, ajuda a corrigir imediatamente, que eu quero transparência no meu trabalho, do Odair, do 
Mineiro, do Ferrugem que está sentado à frente de mais 6 vereadores, nós estamos aqui na mesa junto com vocês, 
sem querer ofender um vereador, eu converso o que teve, já se entendemos e está tudo certo, eu quero bem todo 
mundo, mas quero levar transparência com todos os oitos vereadores companheiro meu, prefeito e principalmente 
a população. Prefeito Municipal Adauto Mandu tem a palavra. Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU. Boa noite 
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senhor presidente, vereadores(as), senhor Antônio, Marcelino, obrigado pela oportunidade mais uma vez 
presidente. Falar das indicações, eu fico contente quando eu pego a indicação desse teor, não que as outras não 
são, mas isso daqui realmente vem de encontro aquilo que nós precisamos para melhorar o nosso atendimento 
público. Esse sugador de folhas, se realmente ele funcionar como a propaganda, a gente pode até estar visitando 
alguns municípios que têm, onde eles têm trabalhando isso, para ver como é, com a deficiência que nós temos no 
quadro de funcionários, isso dá para ajudar bastante pelo custo pequeno, considerado pequeno perto de que você 
comprar um caminhão que você vai pagar em torno de quinhentos mil reais, para fazer o serviço de sugar essas 
folhas, então vale a pena Val, se souber de algum município que tem isso daí, nós irmos lá visitar e ver qual é o 
funcionamento disso daí, se vai atender nossas expectativas aqui também. Falando da indicação do vereador 
Ferrugem, com certeza nós vamos, agora com a licitação dessa empresa para fazer esses serviços pequenos 
reparos, reformas, vamos estar fazendo lá porque realmente precisa mesmo, igual foi colocado agora com esse 
atendimento do SAMU, essas emergências ali e precisa fazer isso daí e nós vamos atender sim o mais rápido 
possível, nós vamos se programar e vamos estar fazendo isso daí. No caso da indicação da vereadora também, do 
Porto Ubá, agora nós vamos estar abrindo a licitação para logo no começo desse mês, dos carros da saúde, onde 
vai um novo lá no Porto Ubá e nós vamos poder daí estar disponibilizando lá ou até mesmo aquele carro que está 
lá ou mandar outro, nós vamos ver isso para deixar os dois carros para fazer esses atendimentos. O programa do 
PROMIFUCA, meu Deus do céu esse programa quantas vezes já veio para cá, e queria agradecer todos vereadores 
pela parceria, pelo entendimento onde nós tivemos que voltar atrás, uma lei que nós criamos, um programa que 
nós criamos, porque ia dar problema para nós, então nós tivemos que voltar atrás, nós fizemos consulta, como eu 
falei na última sessão, junto ao Tribunal de Contas, onde o invés de dar o dinheiro, nós vamos dar já em mudas já, 
que seria o correto, então eu agradeço pela compreensão de vocês para estar voltando mais uma vez esse por 
esse programa, que amanhã acredito eu que a gente vai abrir o credenciamento dos produtores para dar sequência 
na compra dessas mudas. Falar também que essa semana Dorival, o corpo de bombeiro pediu para nós o projeto 
aqui do salão de eventos, ele quer que nós desmembrando o lote do salão de evento com o ginásio de esporte, 
então ali é uma matrícula, são duas matrículas, então nós vamos ter que unificar porque daí é uma construção 
invadir o outro lote entendeu, então nós temos que unificar toda essa área e depois fazer a separação para eles 
poder tá liberando isso, porque eles falam no mesmo lote tem que ter ele, pelo menos pelo tamanho das obras, 
tem que ter pelo menos 11 m de distância um barracão do outro e ali tá dando 9 m certo, nós vamos ter que fazer 
isso, só que isso tem que ser em caráter de emergência e urgência, porque nós temos prazo para poder entregar 
esse projeto lá ali nós vamos ter que fazer uma cobrança depois no cartório de imóveis aqui de Ivaiporã para estar 
agilizando, então o Cido vai estar pegando todos os dados, vai estar trazendo para vocês aqui e eu peço mais uma 
vez a colaboração da câmara, a importância que nós temos de estar aprovando logo essa lei para a gente fazer a 
junção desses lotes e depois desmembrar esses lote, então provavelmente agora amanhã ou depois já vai estar 
trazendo para vocês aqui e mais uma vez eu peço a colaboração de vocês que é muito importante, se nós não 
agilizarmos este desmembramento, nós corremos risco de perder aquela emenda. Falar também que hoje nós 
tivemos uma reunião lá em Ivaiporã, onde foi tratado sobre essa nova associação de municípios, onde nós 
entendemos aqui da região central que nós temos que separar da AMUVI pela nossa realidade ser diferente das 
demais para frente, diferente de Jandaia, de Apucarana, de kaloré, Marumbi que estão ali numa região mais 
centralizada ali e então nós entendemos que nós temos que separar os prefeitos, mas nós estamos em 12 
municípios, onde hoje nós fizemos a data de criação e nós vamos para realmente separando da AMUVI, nós vamos 
criar a central do Paraná e que eu fiquei muito satisfeito porque ali, nós estávamos hoje em 10 prefeitos e aonde 

eles e por unanimidade, praticamente, eles queriam que eu assumisse a presidência dessa nova Associação, o qual 
eu não quis, no momento não quero, porque a gente tem um compromisso muito sério com Lidianópolis e mais 
esse compromisso para mim, novo de mandato não seria, eu vejo que a gente ia perder um pouco o foco, então eu 
acabei não aceitando, mas fiquei muito contente pelos companheiros vendo que a gente tem a capacidade de estar 
conduzindo também essa associação, então só para informar para vocês que o município, realmente, nós vamos 
sair da AMUVI para criar essa nova associação. Lembrar também desse Outubro Rosa, a importância que é esse 
trabalho de prevenção, agora em agosto nós tivemos aquela carreta, foi 9 casos, se eu não me falha a memória, 
foi 9 casos que foi constatado ali com o exame preventivo da próstata, aonde teve alguns casos urgentes, se não 
fosse feito aquele trabalho, de repente nós teríamos perdido já algum munícipe, então essa importância muito 
grande desse trabalho, dessa conscientização da prevenção, então isso aqui é sempre nós temos que estar 
buscando para o nosso município esse trabalho de prevenção, para estar saindo na frente e ajudando a população 
a se prevenir de algumas doenças e fazer o tratamento mais cedo. O objetivo da associação é de brigarmos pela 
nossa realidade aqui, por exemplo, está tendo o Hospital Regional de Ivaiporã que é uma grande conquista para 
região, então nós temos que brigar também na área da saúde e de desenvolvimento econômico da nossa região 
aqui, porque Apucarana, Jandaia igual falei a realidade deles é outra, então nós achamos que que nós temos que 
tomar esse passo e é um passo muito importante, importante e ousado porque se desmancham Associação, 
desmanchar não, mas sair de uma associação em que a MUVIE está, o que é 40 anos ou mais, alguma coisa assim, 
46 anos eu acho, então está tendo bastante conversa e vai ter bastante,  só nessa união que nós tivemos agora, 
muitos recursos que nós recebemos no município, foi essa reunião dos 12 que nós fizemos e trouxemos o Rossoni, 
o Alexandre, o Artagão estava junto, o presidente da Assembleia que nós conseguimos as 5 milhões de reais para 
esses município só nessa visita que eles vieram aqui, quer dizer então, é força para nós também e nos 
identificamos, então acredito que a região vai ganhar bastante, lá a gente vê bastante brigas política e é uma 
preocupação minha que eu sempre falo, que Associação não vire ali uma briga, por isso que realmente as pessoas 
querem pegar isso daí, para ter poder político, entendeu, porque o presidente da associação do tamanho da 
AMUVI, ele tem muito poder político, então ele tira vantagem para o município dele entendeu, é isso que nós 
queremos quebrar, nós estamos aí nesse município falando a mesma coisa, para que não vire isso daí que a 
associação tem que ter um interesse comum, então acredito que com certeza vai ser bem melhor para o nosso 
município, claro que não vem de graça, vai ser com muito trabalho, mas é uma decisão importante que nós vamos 
dar, nós vamos nós vamos nos reunir ao dia primeiro, sentar com todos prefeitos de novo, e ter uma nova 
discussão. Presidente isso daí eu tenho uma coisa para passar, meu celular acabou a bateria aqui. Eu queria 
convidar, não sei se todos já foram fazer uma visita no nosso plantão, se todos os vereadores já foram ali, já 
passaram por ali, seria importante quem não foi estar passando ali, que o atendimento ali, os médicos novo que 
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estão ali, seria bom vocês passarem lá, não sei se o vereador Odair foi, os demais, seria bom vocês passarem ali e 
fazer essa visita. Passar rapidinho para vocês aqui, aquele convênio das estradas rurais onde nós temos que fazer, 
nós pedimos a prorrogação, que não ia dar para fazer o prazo, aquelas do cascalhamento. No domingo nós vamos 
ter agora a inauguração do vestiário do Porto Ubá, gostaria que todos os vereadores, se fosse possível de estar ali 
presente a partir das duas horas, vai ter rodada do campeonato, então a gente vai levar toda a estrutura lá para 
baixo, os times vão jogar no domingo e a gente vai fazer essa inauguração no Porto Ubá, os vereadores mais 
velhos sabe o quanto foi indicado esse vestiário ou se eu não me engano se no Porto Ubá, não sei se já teve algum 
dia um vestiário, não sei se teve, não me lembro de ter, então eu convido a todos vereadores, aqueles que 
puderem tá indo de domingo, é a domingo e depois do almoço dá uma passada, nem que não passa na abertura 
ali, mas que dá uma passada é muito importante nós estamos junto. O ônibus escolar também, eu quero começar 
essa semana, amanhã eu vou ter uma reunião com o Cido e com o pessoal com a Dani para gente tá discutindo 
isso, já para começar a rodar esse ônibus escolar é esse escolar não, esse ônibus do transporte Rural, falei errado. 
Nós vamos ter audiência pública no Porto Ubá essa semana, depois a gente vai tá passando para vocês o dia 
também e nós vamos estar fazendo audiência pública lá e vamos lá também falando sobre a regularização 
fundiária que nós vamos levar para o Porto Ubá também. Bom seria isso daí, só passar para vocês também a 
cobertura do pátio de máquinas, está lá também, eles vão retornar para nós fazermos algumas correções que é 
normal isso daí, os projetos estão todos andando, tivemos hoje também a chegada do trator até o Afonso que 
chegou, eu queria entregar, pensei que ia trazer isso mais pra frente junto com os outros implementos, mas 
chegou hoje, ele chegou agora à tarde, os implementos provavelmente já foi pedido para fazer o pagamento 
desses instrumentos e equipamentos, que é empilhadeira e a enxada rotativa, do trator, acho que no máximo em 
duas semanas, no máximo já vai estar, ou na semana que vem mesmo já vai estar sendo pago e eles vai estar aí 
também, a gente tá trabalhando. Muito obrigado presidente pela oportunidade. Eu não sei se todos vereadores 
estavam presente na outra sessão, só Odair não estava, eu mandei para vocês o modelo lá que é a bandeira do 
município com o brasão do município, onde nós queremos tornar isso oficial, isso para o que? para não chegar na 
época da política, nós tivemos que tem que tirar tudo isso e depois tem que comprar tudo de novo e mandar fazer 
de novo e colar de novo, isso já tem no governo do estado e em vários municípios do Paraná já tem isso daí, 
visando a economia também, então é isso daí não tem nada, não tem nada que identifique o meu mandato, tipo 
assim uma goiabinha, um tratorzinho, não tem nada é a bandeira do município com brasão do município, trouxe o 
modelo para vocês darem uma olhada aceitamos, também sugestões, de repente mudar para cá, alguma coisinha 
se for só o brasão ou por só a bandeira, enfim eu trouxe para vocês darem uma olhada e com e com o aval de 
vocês a gente encaminha o projeto de lei para votação. É isso presidente, muito obrigado pela oportunidade 
DORIVAL CAETANI. Obrigado Prefeito, eu até consultei o negócio do brasão que o senhor havia me falado, fica a 
critério dos vereadores, são vocês que vão votar, acho que todo mundo viu, só para mostrar, só foi colocada a 
bandeira do município, o brasão, não mexeu em nada, então quem vai dar opinião aceitar ou não aceitar, são os 
senhores vereadores entendeu, só que o senhor falou que viria hoje e falaria sobre isso, então está todo mundo 
ciente, depois vai para as comissões, e eles vão definir, eu vejo o que o prefeito está usando o bom senso de 
sentar antes de mandar o projeto, quem vai definir é a câmara, vocês, eu como presidente só apresentei a 
proposta. Agradeço a presença de cada um, do prefeito municipal que vai prestar conta dos projeto de lei, de tudo 
o que tem, isso é o que nós gostamos de ouvir e agradecemos pela presença de cada uma, não temos mais nada 
para ser votado na data de hoje vamos encerrar sessão por hoje. Com a proteção de Deus e a presença de oito 
vereadores, prefeito Municipal, nossos companheiros que acompanham a sessão, eu declaro encerrada a 35ª 

sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017.  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 
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