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59.ª SESSÃO 

36ª Sessão Ordinária 

 

 

           Ata n.º 59/2017 – Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 

(30/10/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na Câmara Municipal de 

Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quinquagésima Nona Sessão e Trigésima Sexta Sessão 

Ordinária. Com a presença de sete vereadores, estando ausente o vereador Ademir Ap. 

Candido e Isabel L. Oliveira. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, iniciou-se a 

presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Lucas 13,  Versículo 13-17) realizado pelo 

vereador Antonio A. M. Filho. Presidente convidou o Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU, 

para fazer parte da mesa. No EXPEDIENTE foram apresentadas as seguintes matérias: Ata 

n.58/2017, foi colocada em discussão e votação, e aprovada por unanimidade; Oficio 

n.º387/2017. Autoria do Poder Executivo. Enviando anexo os projetos de lei n.º819 e 

820/2017; PROJETO DE LEI n.º819/2017. 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 encaminhado 

as comissões de Finanças e Orçamentos, Justiça e Redação Final, Serviços e Obras Publicas; 

PROJETO DE LEI n.º820/2017. 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 encaminhado as comissões 

de Finanças e Orçamentos, Justiça e Redação Final, Educação, saúde e assistência social; 

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; 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. No EXPEDIENTE, não ouve uso da palavra. Na 

ORDEM DO DIA, foi apresentada a seguinte matéria para discussão e aprovação: 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 colocado em Primeira 

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 Segunda discussão e votação e aprovado por 

unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOASIS fizeram uso da palavra: ROSANA ROCHA DA 

SILVA. Boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, João, José Antônio. Nós temos 

previsto a caminhada da natureza dia 19 de novembro, então está próximo e a caminhada da 

natureza é voltada principalmente ao turismo Rural, então ela agrega vários setores e a 

colaboração dos vereadores para estar divulgando, para estar participando junto com as 

pessoas de Lidianópolis, a comunidade no envolvimento e acolhimento dessas pessoas que 

vem de fora, vem o pessoal, os caminhantes de regiões diversas, Grandes Rios, Pitanga, 

Guarapuava, Maringá, Cascavel, quer dizer vem de muito longe e a necessidade, a preparação 

das pessoas, principalmente os vereadores, estarem atentos e vai ser importante para o 

município que passa a ser um cronograma ecológico da caminhada da natureza que é 

internacional, então já é a terceira caminhada da natureza no município e tem o envolvimento 

do almoço com os pescadores e as mulheres da Vila Rural em envolvimento no café da manhã, 

então a participação de todos se faz necessária, principalmente no acolhimento das pessoas, 

desse público que vem de fora, para tornar um ponto turístico Lidianópolis, que com suas 

belezas, com os seus relevos, altitudes, e a diversidade de culturas, principalmente colocar 

dentro do Estado do Paraná como ponto turístico, obrigada. DORIVAL CAETANI. A gente teve 

bastante dificuldade, ponte que rodou, bastante situações, até o prefeito está aqui, foi 

alimentado Defesa Civil do estado do Paraná porque até falaram isso daí cobrando de mim 
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hoje, alimentado para caso a gente alimenta a defesa civil do Estado do Paraná, eles vão 

analisar a ponte, situações de risco que aconteceu no município e se for aceito pela defesa, 

nós vamos receber recurso, não sei se foi feito isso, mas uma na sua palavra pode responder. 

Como a vereadora Luciana não se encontra no momento, eu vou passar a palavra para o 

prefeito municipal e ela fala na próxima sessão. ADAUTO APARECIDO MANDU. Boa noite 

senhor presidente, boa noite vereadora Rosana, vereadores, demais que se faz presente. Só 

para responder aquilo que você perguntou, hoje eu andei com o secretário de viação Daniel, 

junto com o Neném, nós fomos lá na Luziana para ver, a água transbordou, mas não teve 

aquele velho problema de estar invadindo as minas do pessoal, a gente decidiu colocar mais 

duas manilhas, mais duas carreira de manilhas para ver se não precisa fazer a ponte, porque 

se fazer a ponte hoje, lá passa bastante caminhão com carga, coisas grande, e essas pontes 

de eucalipto é minha limitada, então nós vamos tentar colocar mais duas manilhas para ver se 

resolve o problema. Tivemos também na ponte da Santa Terezinha, em tom mais grave da 

barra preta ali, e ali sim baixou, a gente chegou agora à tarde, amanhã o Daniel ficou de ver 

mais algumas pontes, fazer um levantamento para ver se o que realmente, quais são as que 

foram danificadas para a gente poder fazer essa notificação. Tivemos problema também ali 

hoje, na casa ali da sogra do João, no fundo daquela pracinha em frente o senhor Antônio, ali 

como foi feito um aterro com muro, é uma reclamação velha, o município até já respondeu, já 

teve alguma ação contra o município ali e parece que não foi tomada as devidas providências e 

acabou infiltrando água e estourou dentro de uma fossa lá na edícula, não sei quem conhece 

aquela casa lá, quem já pode entrar lá dentro da casa, a edícula é dentro da casa, e estourou, 

arrebentou o chão da área da edícula que é uma cozinha também, e levou tudo as coisas lá na 

grade, geladeira, fogão, foi um monte de coisa, então houve um grande prejuízo lá e aí até o 

pessoal nosso hoje da prefeitura estava ajudando eles a retirar aquelas terras, lavar, amanhã 

também nós vamos estar fazendo os cálculos dos prejuízos que teve, para ver de que forma 

nós vamos ressarcir aquilo lá, porque tem visto aquilo é um erro, foi uma culpa do município 

por não ter que tomar as devidas providências, isso é uma praça pública, a água infiltrou por 

ali, então nós vamos ver de que forma não pode estar ajudando eles, então referente aos 

danos das chuvas, vamos fazer esse levantamento para poder tomar as devidas providências, 

amanhã nós já temos na também só para finalizar, depois nós vamos ter uma conversa, quero 

deixar registrado que essa semana, semana passada na sexta-feira eu já assinei o convênio 

com a caixa da irrigação da Vila e da quadra, então o convênio não, assinei o contrato já, 

então graças a Deus já está bem encaminhado e foi encaminhado já para lá. Isso aí 

presidente, obrigado pela oportunidade, prezados vereadores, como como eu pedi para o 

senhor fazer uma reunião depois da sessão, eu agradeço. DORIVAL CAETANI. Conforme o 

prefeito pediu, todos os vereadores estão de acordo a ir no gabinete? Todos responderem sim. 

Então eu agradeço a presença de todos, não temos mais nada a tratar na sessão de hoje, tem 

algumas matérias pendentes, mas as comissões estão ciente, estão analisando, na próxima 

sessão o que tiver de emergência e tiver dado os parecer, nós já vamos estar votando, 

agradeço a todos vocês, os vereadores amigos que vieram, o prefeito municipal, a assessoria 

jurídica e encerramos a sessão por hoje. Com a proteção de Deus e a presença de sete 

vereadores, prefeito, nossos companheiros, nossos secretários, assessoria jurídica, eu declaro 

encerrado a 34º sessão ordinária do dia 30 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 
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