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53.ª SESSÃO 

32ª Sessão Ordinária 

 

 

           Ata n.º 53/2017 – Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezessete (02/10/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na 

Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quinquagésima terceira 

Sessão e Trigésima Segunda 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 9,  Versículo 46-50) realizado pela vereadora Isabel Lourenço 

Oliveira. No EXPEDIENTE foram apresentadas as seguintes matérias: Atas n.49, 50, 51 

e 52/2017, foram colocadas em discussão e votação, e aprovadas por unanimidade; 

Oficio n.º 363/2017. Autoria do Poder Executivo – Encaminhando em REGIME DE 

URGENCIA, o Projeto de Lei n.814/2017; PROJETO DE LEI n.º814/2017. 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 para as comissões de Finanças e Orçamentos, 

Serviços e Obras Públicas, Justiça e Redação Final; PROJETO DE LEI  Nº 811/2017. 

Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Reestrutura e altera o PLANO DE CARGOS e salários 

dos servidores públicos estatutários do município de Lidianópolis e da outras 

providencias;  RELATORIOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. (2ºQuadrimestre 2017)- Autoria do 

Poder Executivo – para emissão de Parecer Conclusivo – foi encaminhado para comissão 

de Finanças e Orçamentos; INDICAÇÃO N.57/2017 – Autoria Vereador Anderson Cleiton 

Alves. SUMULA: Que seja instalado computador com sistema integrado de internet na 

farmácia da unidade de saúde do distrito de Porto Ubá, nesta municipalidade. No 

EXPEDIENTE, fizeram uso da palavra:  ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor 

presidente, demais vereadores, prefeito, vice-prefeito, pessoal do caratê, os pais das 

crianças que aqui se encontram boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta ao executivo, 

esse projeto nº814/2017 que é do paralelepípedo, sei que o prefeito vai responder para 

gente onde que vai ser esse paralelepípedo, se vai dar continuidade nas estradas que 

iniciou no Tancão e foi até lá em cima, depois esteve no Maciel e começou um pouco no 

Porto Ubá e tem mais no Ponte na estrada que vai para Luiziana no Casagrande ali 

embaixo, se é esses paralelepípedos que vai ter continuidade ou ele vai para outras ruas, 

outras áreas que a gente não sabe. Só isso que eu queria saber, obrigado. ANDERSON 

CLEITON ALVES. Senhor presidente, boa noite a você, aos vereadores, ao prefeito junto 

com a gente, o secretário, a todos aqui presente, mais uma vez boa noite aos nossos 

atletas aqui de Lidianópolis, a gente fica contente de ver vocês aqui. Eu fiz essa indicação 

senhor presidente, até mesmo comentei hoje junto com o prefeito que eu tinha feito essa 

indicação que estaria na Câmara hoje, fizemos uma indicação passada, mas até foi 

concluída ali com o computador e alguma coisa assim lá no Porto, a internet, e tudo, mas 

o computador na farmácia, já estive junto com o farmacêutico de lá o Samuel, dei até 

essas explicações hoje junto com o prefeito, o que acontece é que facilita a própria 

população do Porto Ubá para que não se desloque lá do Porto vindo, as vezes não tem ali 

a condução para vir ou para ir, então quer dizer o computador integrado ali para ver o 

que tem ali de estoque, o que não tem, olha o que aqui tem, o que lá tem, para estar 

atendendo mais a comunidade, e com certeza um controle maior, que as vezes a pessoa 

não conseguiu pegar lá e veio pegar aqui, então quer dizer, é com receita, qual que foi o 

procedimento e também como eu disse sobre as insulinas dá para a gente ter um 

controle, que vai ter um cadastro de insulina, de anticoncepcionais, porque com esse 

computador com o sistema integrado, fica mais fácil o trabalho e o controle do nosso 

município, sabendo uma realidade do que é, do que os pacientes tem no Porto Ubá, 

encaminhamento para as Regionais, uma coisa e outra, até o prefeito me disse que já 

tem internet, que tem que só estabelecer e que até ele falou que irá conversar junto cm 

os secretários, até mesmo a indicação está aqui tudo o que eu já conversei com ele hoje 

e já tinha feito essa indicação, porque se não, até a conversa que eu tive com ele 

mesmo, já havia sido tramitado, então é por isso que entrou aqui e peço até a 

compreensão dos vereadores aqui junto com o prefeito, para que seja instalado, eu conto 
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com o apoio de vocês para que o atendimento seja maior dentro da farmácia. É isso, 

obrigado. LUCIANA DE JESUS MAIS. Senhor presidente, demais companheiros. Quero 

agradecer a presença do professor Jorge com os seus alunos, os responsáveis dessas 

crianças que estão presentes, secretários, e os nossos amigos que estão aqui todas as 

segundas-feiras junto com a gente e todas as demais pessoas que estão aqui presentes. 

Pelo projeto nº 814/2017, se nós pudéssemos sentar o quando antes com as comissões 

para estar estudando, para até quarta-feira estarmos fazendo uma extraordinária para 

que a gente acelere, eu estou vendo aqui que é de extrema urgência para a gente 

aprovar esse projeto, para que de início nesse trabalho de obras. Foi bem colocado a 

indicação do vereador Anderson, nós temos uma emenda que está para chegar, é uma 

emenda de cento e oitenta mil voltada para a saúde, e nessa tabela tem computadores, 

e a gente pode pegar um desses novo e estar encaminhando e já sana essa situação. Era 

só isso senhor presidente. DORIVAL CAETANI. Esse projeto de lei 814/2017 está na mão 

das comissões, trata-se da abertura de cargos, está na mão dos vereadores, eu até 

pensei em votar uma, mas como está na mão das comissões é um projeto bem folheado 

que deveria vocês estarem olhando junto, eu sei que houve bastante compromisso dos 

vereadores sexta-feira, mas está aqui, está na mão de vocês o prefeito pediu a gentileza 

da câmara e é um projeto bastante polêmico, dando legalidade para ele nós fazemos a 

sessão extraordinária, então só alertando os companheiros vereadores por isso. Eu 

gostaria de dizer que em seguida vamos fazer uma sessão solene para receber o pessoal 

do Caratê, é uma riqueza para nós sabermos que estão todo mundo fora da rua, vindo 

com o professor Jorge, para nós é uma alegria, então vamos fazer uma sessão solene 

para entregar a monção de aplausos, o Jorge também vai usar a palavra para ele ver o 

que vai entregar hoje, dos campeões de Curitiba e ver como que vai ser, nós se 

arrumamos com o Jorge após encerrar os trabalhos de sessão. Na ORDEM DO DIA, foi 

apresentada as seguintes matéria para discussão: PROJETO DE LEI Nº 811/2017. 

Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Reestrutura e altera o PLANO DE CARGOS e salários 

dos servidores públicos estatutários do município de Lidianópolis e da outras 

providências. ROSANA ROCHA DA SILVA. Senhor presidente, o prefeito que está aqui, 

todos os presentes, a gente agradece a presença. Esse projeto é a regularização do plano 

de carreira dos funcionários do setor público do município de Lidianópolis e ele está aqui 

para ser aprovado com o aumento dos seis por cento, então é a regularização do plano 

de carreira com os aumentos e alguns aditivos de funções, técnicos de enfermagem que 

agora nós temos outras nominações por conta de exigências e está aí para ser aprovado 

para poder dar legalidade para o concurso público, então primeiramente nós precisamos 

aprovar esse projeto do plano de carreira com todos os itens necessários para depois vir 

o plano para o edital e para a aprovação do concurso dos funcionários públicos do 

município. DORIVAL CAETANI. As vagas que vai ser reaberta através desse projeto, é um 

médico de vinte horas, uma vaga de contador reserva, médico veterinário vinte horas 

reserva, cargo de professores de educação básica vinte horas, um professor vai ser 

contratado, os de vinte horas é municipal são dez vagas, auxiliar de saúde bocal 

quarenta horas, motorista quarenta horas, duas vagas, algumas são reserva, técnico de 

enfermagem vai ser reserva, técnico de operador de máquina rodoviária são duas vagas, 

oficial de construção civil uma vaga, auxiliar de serviços gerais masculino uma vaga, 

auxiliar de serviços gerais feminino duas vagas, zelador de cemitério uma vaga. São 

esses que está sendo hoje aberto a intenção de fazer um concurso para essas 

finalidades, se eu não falei alguma me corrija. Na continuidade, PROJETO DE LEI  Nº 

811/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Reestrutura e altera o PLANO DE CARGOS 

e salários dos servidores públicos estatutários do município de Lidianópolis e da outras 

providencias -  foi colocado em primeira discussão e votação e aprovado por 

unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da palavra: ANTÔNIO AUGUSTO 

MACIEL FILHO. Senhor presidente, prefeito municipal, demais vereadores, vice-prefeito, 

pessoal do Karatê, pais, professores e secretários, primeiro agradecer o prefeito onde eu 

tinha feito uma indicação na capela mortuária, há tempo ja tinha feito para colocar o 

nome do pai do Tiquinho e agora eu passei lá e está escrito o nome certinho, então a 

gente quer fazer um agradecimento, e também quero hoje de maneira especial, onde a 

gente está aí com vários alunos eu fico feliz de ver a molecada participando, professores 
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que acompanham eles, principalmente o Jorge pela força e os pais também que dão força 

para os meninos sobre isso, quando você vê os meninos participando buscando algo 

diferente vejo que na minha infância não tinha nada disso, nós fazíamos uma lutinha e 

dava problema, rasgava a camisa e o pai já ficava bravo na hora que chegava em casa, 

mas hoje a molecada estão aí, tem alguns que já foram para Curitiba duas vezes, onde 

eles conquistaram troféu e tiraram em primeiro lugar esses dias atrás, já fizemos uma 

entrega de monção de aplausos, então a gente só fica contente de ver a participação da 

garotada e nós estamos aqui para ajudar, as vezes eles vem aqui pedir uma colaboração 

quando viaja, todos os vereadores estão aqui ajuda, eu vejo que todos ajudam, ninguém 

deixou de ajudar, para eles participarem desses encontros deles em Curitiba, então eu 

deixo aqui meu abraço para vocês que se esforçaram, aos professores e a participação 

dos moleques, muito obrigado; ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Boa noite presidente, 

prefeito, os secretários aqui presentes, os demais vereadores. Quero parabenizar o Jorge 

pelo seu brilhante trabalho, nos envolver com esses alunos, ao qual tem um futuro 

brilhante e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Parabenizar também o secretário aqui 

presente, ao Daniel e obrigada pelo trabalho que você vem desenvolvendo, José Antônio 

e todos os secretários que desenvolvem o trabalho excelente. Também quero 

parabenizar o prefeito e vice-prefeito, dizer meu muito obrigada pela indicação que foi 

atendida, do salão de eventos do Porto Ubá, ao qual estamos a construir, então muito 

obrigada e também aos companheiros vereadores pela aprovação. Eu queria colocar 

aqui, a respeito do quebra-molas na rua Londrina, deixar aqui o pedido para que seja 

realizado, ao qual está nos preocupando muito devido à alta velocidade com que as 

pessoas passam, e é uma rua que tem bastante crianças que tem hora que tem várias ali 

brincando e a gente já teve uma criança que foi atropelada justo naquele lugar e a 

preocupação da gente é bastante, mas sei também, a gente está aguardando, devido à 

escassez de funcionário, mas tenho certeza que vai ser concluído. Muito obrigada. 

LUCIANA DE JESUS MAIA. Senhor presidente, queria convocar os membros da comissão 

de finanças para ver se a gente pode estar sentando amanhã, ver o horário que fica 

melhor para todos, para a gente estar sentando e já fazer uma análise desses projetos 

que foram encaminhados hoje, para que a gente possa já dar o andamento como você 

disse, fazendo a extraordinária quarta-feira. Parabenizar as crianças, o professor Jorge, 

os pais, porque se a criança chega até lá para fazer essa escolinha de caratê é porque 

tem incentivo dos seus pais, e isso é muito bom os pais incentivarem para o esporte, eu 

só queria fazer uma pergunta, qual que é a faixa etária mínima das crianças para entrar 

na escolinha, 3 anos; ODAIR JOSÉ BOVO. Boa noite senhor presidente, aos nobres 

vereadores, comunidade, ao secretário, funcionários. Também gostaria de agradecer ao 

senhor prefeito, ao secretário Daniel, aproveitando a oportunidade já que foi tramitado 

hoje nessa casa de lei, o projeto para a regularização das pedras irregulares, a gente 

quer agradecer pela oportunidade que você tem dado da gente estar trabalhando junto, 

no começo o prefeito chamou a gente para ter uma solução na questão das pedras que 

estava soltando e a gente até faz um teste com as pedras britadas no pedrisco e ficou 

bom, mas não careia e o custo ficava alto para fazer tudo, e por sorte do nosso município 

nós achamos uma pedreira que praticamente é um pó de pedra que vem de graça e foi 

jogado em cima, aparentemente melhorou muito, então a gente agradece pela 

oportunidade de estar trabalhando junto com a administração. Também quero agradecer 

ao professor Jorge, uma rapaz que conhecemos desde criança, trabalhamos juntos na 

roça, abanando café, fazendo muito serviço junto e hoje é com muita alegria de ver você 

fazendo esse trabalho bonito, maravilhoso, com as crianças, eu também gostaria de 

falar, como todas os vereadores falaram, a importância do esporte, domingo passado eu 

fui na igreja e o Frei Messias falou uma palavra que ficou marcada, Lidianópolis se não é 

o melhor, mas nós estamos no melhor lugar do mundo da gente se viver e a gente 

assistindo a televisão hoje a gente vê os acontecimentos nas grandes capitais, nos 

Estados Unidos, no Rio de Janeiro, que está acontecendo barbaridades e pessoas se 

matando por nada, e ele falou que se Deus tirasse umas férias e estivesse estressado, 

ele viria morar em Lidianópolis, um gesto que ele quis dizer, então isso que está 

acontecendo hoje, nada mais é um incentivo a esses jovens, a tirar da rua, das drogas, 

da marginalidade, educando, e a gente acredita e vê o trabalho que ele faz, nós políticos 
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cabe a nós estar por aqui, hoje sou eu amanhã é outros, logicamente serão vocês que 

estarão aqui, nesse tempo curto de vida cabe a nós políticos estar olhando pela 

comunidade o bem estar, tentando fazer algum projeto para que nós possamos viver em 

comunidade dentro do nosso município e as vezes a gente espera que venha uma grande 

indústria para, um grande projeto, e sabemos que quando chegamos ao poder público 

que isso é difícil de acontecer, o que tem que acontecer é isso, a comunidade, a 

educação, incentivo na valorização do seu terreno, da sua pequena chácara, e é isso que 

estamos lutando e tentando fazer, melhorias. É isso que eu tinha que falar, eu agradeço 

mais uma vez a presença de vocês, quando a casa está cheia é um motivo a mais de 

estarmos trabalhando firme para vocês, obrigado; ROSANA ROCHA DA SILVA, 

novamente boa noite a todos, e é bom verificar a casa sempre cheia, a gente convida, 

porque é importante o povo participar, verificar os projetos que estão acontecendo e se 

nós cobrarmos também os projetos o desenvolvimento, de tudo que está acontecendo, 

dentro da administração pública, e eu queria parabenizar o Jorge, pelo trabalho que vem 

desenvolvendo junto com as crianças, adolescentes, e é como os outros falaram, acredito 

que educar também passa por esporte, para termos uma saúde melhor, porque nós 

vemos o que que acontece, se nós não incentivarmos o esporte, de repente a coisa fica 

inerte, é o celular que vai dominando, as coisas acontecendo, a televisão que vai 

incentivando coisas que não são muito adequadas, então quando você tira isso e faz 

prática do esporte, você também está conservando a saúde do seu filho, então isso é 

importante. Parabenizar também, a administração pública que está dando incentivo 

através do uniforme, a colaboração dos vereadores que estão sempre ajudando no 

transporte, e a secretaria do esporte que tem desenvolvido trabalhos de incentivo, é o 

futebol de campo, futsal, então todos os setores. Parabenizar também os secretários que 

estão sempre aqui participando e ajudando também no desenvolvimento do município, e 

nós estamos aqui para representa-los quando vocês precisarem, a câmara está aberta a 

todos, vocês podem vir cobrar o trabalho a ser desenvolvido, e agradecemos a presença 

de todos. Parabéns aos nossos jovens que vão lá e nos representam bem, trazendo 

medalhas, enquanto tem muitos municípios que não dão incentivo a isso e os nossos 

jovens além de ir nos representam muito bem, parabéns para vocês. Presidente 

DORIVAL CAETANI. Quero fazer um agradecimento ao nosso atendente gerente do 

Bradesco, que atende pessoas da melhor idade, meu pai, minha mãe, é um menino que 

merece nossos aplausos, nosso município continua trabalhando bem com a nossa 

comunidade, a câmara agradece, precisamos de pessoas igual a você, agradecer ao 

Mário que chegou depois, no dia de hoje foi protocolado de tarde o Projeto de Lei 

nº815/2017 que trata do LOA, mas já está a disposição dessa casa, a gente já tramita de 

imediato as comissão dos senhores vereadores para a análise. Quero mais uma vez 

Jorge, através de você, dos seus ajudantes, dos seus amigos, e quero das um parabéns 

especiais, adiantado para os pais que trazem seus filhos é um exemplo. Eu gostaria só de 

dizer também, já comentei com o prefeito, e os vereadores precisam estar sabendo, nós 

estamos com um problema seríssimo e temos que dar um apoio para o prefeito, nessas 

árvores, que já está sendo feito licitação, pois elas estão muito altas, são preciosas, mas 

estão dando muito mão de obra, cai folhas, flores e varges, isso vai para a boca de lobo, 

entope, e urgentemente o prefeito, com o nosso apoio vai tentar contratar uma firma 

para rebaixá-las, tudo dentro da lei certinho, o que der para substituir de árvore irá 

comprar outras mudas, ontem caiu uma em cima da minha casa, quase caiu em cima do 

meu carro, é uma fatalidade, as árvores na frente da casa da Rosana, as folhas entrem 

dentro da casa e cria ninho de formiga, de rato, é complicado, as árvores são preciosas, 

mas dá muito mão de obra, e os nossos próprios funcionários não conseguem limpar a 

cidade, porque limpa cedo e de tarde está a mesma coisa, seria algo que devemos 

apoiar, eu vi no facebook uma máquina de sugar folha, que coisa mais linda. Outra coisa 

que fico contente Isabel, é a batalha que nós fizemos no passado, você complementou 

com uma indicação, nós sempre batalhamos no Porto Ubá por uma capela mortuária, e a 

comunidade pediu para fazer centro de eventos, que no dia que precisar fazer um velório 

faz lá, usa para tudo, e hoje estou vendo a vitória que está vindo aí para o Porto Ubá, 

nós vereadores, prefeito, a batalha é de todo mundo, então está vindo aí um recurso 

para fazer, parabéns. Quero dizer também que eu e o prefeito conversamos muito sexta-
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feira, e teve uma iniciativa da mesa, o prefeito retorna aqui na mesa, é o lugar dele, no 

passado já houve alguns pedidos para eu cumprir o regimento, mas nós não temos nada 

contra o executivo, o prefeito irá falar e os vereadores irão ouvir, se tiver alguma 

pergunta para fazer ele responde no final. Prefeito ADAUTO APARECIDO MANDU. Boa 

noite senhor presidente, vereadores, vereadoras, toda população que se faz presente, 

secretários, os alunos do caratê, estamos mais uma vez com vocês aqui e obrigado ao 

presidente e vereadores pela oportunidade que dá para mim estar aqui e esclarecer 

algumas dúvidas e passar algumas conquistas e o que estamos fazendo pelo nosso 

município, só falando do projeto de lei nº814/2017, sobre essas pedra já é um projeto 

antigo, de mais ou menos três anos, e logo no começo cancelamos a licitação com a 

atual empresa que estava, visto que estava fazendo um serviço que não nos agradava de 

terceira e mal assentadas, e também um prazo de execução muito atrasado e então 

cancelamos a licitação e tivemos que fazer toda essa burocracia de novo, por isso que 

está voltando com algumas mudanças, tivemos que dar mais um contrapartida, então vai 

estar fazendo isso no Porto Ubá para acabar lá em cima, mais descendo para o pesqueiro 

do Ico, e descendo para o Dejair. Referente ao que foi votado hoje, do concurso de cargo 

e salários, no final do ano passado tivemos um concurso, e agora estamos abrindo outro, 

então para não ficar fazendo concurso todo ano, já pegamos algumas funções de 

funcionários que vão se aposentar e já vamos fazer esses cadastros reservas para 

quando se aposentar já ter o funcionário concursado para pôr no lugar. A respeito das 

árvores, nós fizemos um projeto de arborização no município, aonde contratamos 

empresas para estar levantando todas as árvores do município que estão em uma 

situação de risco, que tem que ser cortadas, então esse já foi feito, nós só estamos 

aguardando para nos entregar o projeto completo para começarmos a fazer essa poda e 

fazendo a licitação também para contratar uma empresa para fazer pequenas reformas 

no município, porque nós temos bastante coisa para fazer, e só os nossos servidores não 

conseguem fazer, porque é muito serviço. Quero parabenizar os vereadores que hoje 

está fazendo um ano da eleição , que fomos vitoriosos e para mim é uma grande 

satisfação muito grande, fico muito feliz, agradeço a Deus e os nobres vereadores 

também estão satisfeitos, claro que não agradou todo mundo, mas é impossível agradar 

mesmo, eu fico contente por nove meses de governo já conseguimos alinhas bastante 

coisa para o nosso município, nessa semana tivemos a presença dos deputados 

Alexandre Curi e Rossoni e o Traiano, onde vieram anunciar as emendas em torno de 

dois milhões de reais, em menos de um ano conseguimos trazer para Lidianópolis, essas 

emendas é muito importante, também aquele ônibus da saúde é uma emenda da 

bancada parlamentar que chegou do deputado federal Dil Garcia, disponibilizou 

quatrocentos mil reais para compra-lo e o usado iremos fazer um consultório ambulante 

par melhorar o atendimento, tivemos a quinze dias atrás uma emenda da Gleice para a 

saúde de cento e oitenta mil reais que estaremos aplicando em materiais, e a do governo 

do estado é a ampliação do centro de eventos, vamos construir no Porto Ubá também, a 

cobertura do pátio de máquinas, e estamos com recurso também, que é o crédito para 

comprarmos o terreno para fazer o parque industrial, está tudo em fase de projeto, e 

também o nosso UPA, que é um posto de saúde novo que queremos construir na onde é 

o pátio de máquinas hoje, então tudo isso já está encaminhado, então é uma vitória 

muito grande, em parceria com os vereadores, tivemos na semana passada a audiência 

pública que mostra a nossa competência que conseguimos gastar menos que a gestão 

passada, isso também é mérito de vocês que estão junto com a administração, estão 

economizando aqui também para podermos aplicar na comunidade, nós fizemos também 

o Refili, que é um projeto que vamos dar oportunidade para os moradores de Lidianópolis 

estarem regularizando a sua situação tributária, hoje eu vou deixar para vocês, algumas 

apostilas, para estarem analisando junto com todos os vereadores que pretendemos e 

queremos implantar para o ano que vem uma forma de apostilamento da escola pública 

municipal desde a educação infantil até o quinto ano. Agradecer ao professor Jorge pelo 

brilhante trabalho, aos pais de alunos que que dão oportunidade para essas crianças, eu 

falo que sou pouco político e mais administrador, eu acompanho tudo. Era só isso senhor 

presidente, nós estamos aqui para administrar com a população, o nosso gabinete está 

sempre a disposição, muito obrigada senhor presidente e vereadores. Presidente 
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DORIVAL CAETANI, disse que a câmara tem um respeito muito grande pelo executivo, e 

com certeza o executivo vai retribuir isso para o legislativo, porque briga não leva 

ninguém a lugar nenhum, quero dizer que a gente tem conversado bastante, o prefeito 

tem nos atendido bem, algumas atitudes a gente toma para alinhar as coisas. 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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