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45.ª SESSÃO 

28ª Sessão Ordinária 
 

 

           Ata n.º 45/2017 – Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete (04/09/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na 

Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quadragésima Quinta 

Sessão e Vigésima Oitava Sessão Ordinária. Com a presença de sete vereadores, estando 

ausente os vereadores Ademir Ap. Candido e Dorival Caetani. Sob a Presidência do 

Vereador Antônio Augusto Maciel Filho, iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto 

bíblico (Lucas 4,  Versículo 16-30) realizado pelo vereador Claudio Hipólito. No Expediente foram 

apresentadas as seguintes matérias: Oficio n.º 301/2017. Autoria do Poder Executivo – 

encaminhando anexo Projeto de Lei n.º 807/2017; Oficio n.º 302/2017. Autoria do Poder 

Executivo – resposta a indicações enviadas pelo Legislativo; PROJETO DE LEI  Nº 

807/2017. Autoria: Poder Executivo. SUMULA: Autoriza a utilização do espaço 

subterrâneo de propriedade municipal e da outras providencias - Foi encaminhado para 

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

Públicas; REQUERIMENTO. Autoria do Conselho Tutelar – solicitando resposta e posição 

do Poder Executivo, quanto a pedido reajuste salarial; Na ORDEM DO DIA, não foi 

apresentada matéria para discussão. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, fizeram uso da 

palavra: ISABEL LOURENÇO OLIVEIRA. Boa noite presidente, boa noite vereadores (as), 

boa noite secretário, visitantes presentes. Primeiro gostaria de agradecer ao prefeito e 

aos vereadores que estão colaborando e atendendo a indicação da patrulha do Porto Ubá, 

teve uma abertura muito bonita, a gente esteve lá representando a Câmara de 

vereadores, o qual eles se sentiram bem, agradeço a eles pelo brilhante trabalho que 

estão fazendo, em defesa do meio ambiente, da preservação do rio, e agradecer também 

ao secretário da agricultura aqui presente, Casão, o trabalho que você vem 

desenvolvendo, muito obrigada, pessoas que estão trabalhando. Agradecer também a 

equipe da saúde, aos farmacêuticos que estão trabalhando, a enfermagem,  são essas as 

minhas palavras de agradecimento. ROSANA ROCHA DA SILVA, Boa noite a todos os 

presentes, secretários, presidente da mesa, vereadores. Nós temos o Projeto de Lei, que 

veio para as comissões, que é o espaço subterrâneo das propriedades rurais, para a 

instalação de fibra óptica, eu acho que é uma oportunidade para as comunidades rurais 

de estar à frente da tecnologia, ter acesso as tecnologias e isso é importante, também é 

relevante os trabalhos apresentados pelas secretarias, parabéns, e também nós temos a 

secretaria de esportes que está à frente novamente com o campeonato de futebol, que é 

importante por unir as famílias, por estar aos domingos junto e como recreação, pais e 

filhos, crianças, adolescentes, todos em volta e outra, acho que é importante movimentar 

a comunidade nesse sentido e todas comunidades incluídas. Então, também quero 

agradecer a presença do Pedro como presidente da Associação Comercial de Lidianópolis, 

que tem feito um bom trabalho, e que a gente está à disposição sempre, para o que 

precisar, e estaremos juntando forças para melhorar junto com o município, a associação 

comercial, o que estiver em nosso poder, nós estaremos fazendo. Obrigada a todos. 

ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite senhor presidente, aos demais vereadores, 

secretário Beramar, a todos aqui presentes, boa noite. Gostaria de estar comentando, 

até Beramar, gostaria que fizesse um ofício do que eu irei falar, para destinar para o 

prefeito e vice-prefeito, eu estive nessa semana visitando o posto de saúde do Porto Ubá, 

até mesmo onde, eu com a vereadora Isabel, nós estivemos junto, fui lá para ver como 

que a gente deve estar mexendo em algumas coisas na farmácia do centro de saúde, 

mas até gostaria que fizesse um ofício para encaminhar ao prefeito, existe alguns 

reparos que o posto de saúde está precisando que podemos dizer que é com urgência, as 

paredes, principalmente a da sala ontológico, onde está se esperando uma licitação da 

cadeira, da qual eu já fiz até ofício, para estar ali com a doutora que nós já temos, temos 

a segunda dentista em nosso município, já concursada, para que se faça o atendimento 

no Porto Ubá, então está aguardando a licitação daquela cadeira, mas mesmo assim 
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quando aquela cadeira estiver liberada e estiver tudo certo para fazer o atendimento, 

naquela sala não dá para se fazer o atendimento, se não for feito os reparos, lá Rosana 

está toda mofada de uma certa altura para baixo, não tem como fazer um atendimento, 

mofo, ela está toda mofada então ali vai ter que fazer uma reforma e no posto, o posto 

inteiro de uma certa altura para baixo vai ter que mexer e tirar aquele mofo, passar acho 

que aquela seladora, e estar mexendo, fui lá para ver se precisava mexer em algumas 

coisas da farmácia, e também tem um cano lá, que com certeza aquele cano de água 

dentro da parede onde passa está quebrada também, então são séries ali de reparos que 

dá para a gente fazer, e é saúde a questão por isso é urgente, dentro da sala do doutor, 

onde está ali também tem mofo nos rodapés, são coisas que eu sei que nós estamos com 

um pouco de pessoas que estão trabalhando nesse setor, estamos com falta de material 

humano, e nós precisamos que isso seja feito lá, sei que estão trabalhando aqui no posto 

de saúde, não que estamos dizendo isso e dizendo que não estão trabalhando, estão sim, 

estão fazendo uma reforma aqui que está ficando boa, ficando bonito, mas no Porto nós 

precisamos com urgência e até onde eu gostaria que o Beramar fizesse esse ofício e se 

possível eu acho que colocar o nome de todos os vereadores se concordarem com esse 

ofício, encaminhar para o prefeito para pedirmos com a máxima urgência. Era isso, muito 

obrigado. ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO, como não temos mais vereadores inscritos 

para fazer o uso da palavra, aproveitando, Casagrande que é secretário da agricultura, 

não é parte dele, mas eu quero que deixe registrado se eu ver o prefeito também, eu vou 

cobrar dele, várias pessoas já pediram, não é bem cobrar, a gente já está sabendo 

desses problemas que está acontecendo, e hoje principalmente eu estava na Câmara de 

vereadores, e mais uma pessoa veio reclamar, o Dito Correa, aquele paralelepípedo da 

chácara do Tião está difícil, porque ele rebentou as pedras para cima, já teve carro que 

cortou o pneu novo, uns dois aconteceu, o pai do Marcinho queria vir na Câmara para 

fazer essa reclamação, então eu acho que ali vai ter que novamente colocar as pedras e 

passar o rolo, se não tem que estar desviando e tem lugar que não dá, é um trecho de 

uns trinta ou quarenta metros, então Casagrande passe isso para o Adauto, porque são 

reclamações das pessoas que moram por lá, eu estive lá, essa semana eu passei ali e vi 

que está difícil mesmo, mas hoje o senhor Dito passou aqui e disse que queria falar com 

o prefeito e eu disse que passava a informação, são essas as informações que a gente 

tem. 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.  

 

  

 

 

 

 

 

                        ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO                    ODAIR JOSÉ BOVO 

                                 Presidente                                             1º Secretario 
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