
 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr. 
Estado do Paraná   –    CNPJ/MF  nº   72.483.597/0001-83  

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281 

_________________________________________________________ 

 

 

 

46.ª SESSÃO 

29ª Sessão Ordinária 

 

 

           Ata n.º 46/2017 – Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete (11/09/2017), as dezenove horas (19:00), reuniram-se os Vereadores na 

Câmara Municipal de Lidianópolis, Estado do Paraná, em sua Quadragésima Sexta Sessão 

e Vigésima Nona Sessão Ordinária. Com a presença de oito vereadores, estando ausente 

a vereadora Isabel Lourenço Oliveira. Sob a Presidência do Vereador Dorival Caetani, 

iniciou-se a presente Sessão com a Leitura do texto bíblico (Lucas 6,,  Versículo 6-11) 

realizado pelo vereador Odair Jose Bovo. No EXPEDIENTE foram apresentadas as 

seguintes matérias: Ata n.45/2017, foi colocada em discussão e votação, e aprovada por 

unanimidade; INDICAÇÃO N.53/2017 – Autoria Rosana Rocha da Silva. SUMULA: que seja 

instalado academia para 3ª idade, na praça Jacinto Brasiliano Costa, próximo a padaria 

Art Pães, nessa municipalidade; COMUNICADOS Nº CM 106623,106621, 106266, 

106265, 106264/2017 – Autoria do Ministério da Educação. Comunicando a liberação de 

recursos para municipalidade(R$ 9.910,00); No EXPEDIENTE, fez uso da palavra: 

ROSANA ROCHA DA SILVA. Boa noite a todos. Sobre minha indicação da academia da 

terceira idade, é porque já houve alguns apontamentos de se fazer aqui próximo, só que 

a gente leva em conta que não dá 500m uma da outra, quanto que a parte da cidade que 

está abaixo não tem academia ainda, então fica longe, se bem que é uma caminhada já 

até a outra, mas seriam próximas as duas se fosse por aqui, então não cumpriria com o 

que é a academia da terceira idade, que tem que ter uma certa distância para favorecer 

o pessoal de uma parte da cidade, então digamos que ficariam as duas do lado de cima, 

porque tem uma declividade da cidade, então na de cima ficariam duas e na de baixo 

ficaria sem nenhuma, e por isso a indicação para a praça, não que seja pontualmente na 

praça, mas que favoreça o pessoal que está a partir da praça Jacinto Brasiliano Costa, 

para que eles tenham acesso a essa academia, para não ficar uma distância muito longe, 

já temos essa perto do campo que digamos que já está reservada para o polo esportivo, 

assim seria necessário uma que desse melhor acesso para o que tem nos conjuntos para 

baixo da praça da parte central, acredito que se forem instalados na praça, haverá 

necessidade de melhoria também na iluminação, ou apontando também que tem uma 

residência, um conjunto habitacional que pode se estar utilizando para caminhada, mas 

lógico tem que ser melhorada a iluminação, onde quer que seja colocado; ANTÔNIO 

AUGUSTO MACIEL FILHO. Senhor presidente, demais vereadores, João, José, Pedro, boa 

noite. Sobre essa academia, eu me lembro que estava em Maringá onde nós fomos, ela 

foi adquirida no mandato do Magrelo, foi uma doação da Maria Vitória, eu estava 

pensando que era da Gleisi Hoffmann, mas acho que foi da Maria Vitória, no ano passado 

mais ou menos nesse mesmo tempo, nós estivemos lá e quando ela assinou as emendas, 

foi a Maria Vitória que fez a emenda da academia; LUCIANA DE JESUS MAIA, boa noite a 

todos, Pedro, João, senhor José. Quero parabenizar a Rosana pela indicação, porque a 

gente já sabe que essa academia já existe dentro do nosso município como o Mineiro já 

falou, mas como a Rosana colocou, como já existe uma academia aqui próximo da 

prefeitura, por que não fazer uma academia que se tenha maior acessibilidade aos idosos 

que moram para baixo da igreja matriz, então a gente vai favorecer aqui para quem 

mora na região acima da igreja matriz e abaixo da igreja matriz, pois se é uma academia 

voltada a melhor idade, então não temos que pensar que o idoso tenha que sair lá de 

baixo para chegar aqui, então favorecer também os idosos que moram ali, e o lugar em 

que ela está indicando, é viável, nós vamos fazer um melhor movimento na praça 

abaixo, nós vamos regularizar ela certinho, fazer uma melhoria em nossa praça, desde 

iluminação como a Rosana acabou de dizer, como fazer a calçada corretamente, com 

acessibilidade boa para todos os idosos, e não só os idosos como todas as pessoas que 

sempre tem vontade de fazer os seu exercício, e nós iremos favorecer as duas pontas do 

município, ela já existe, mas a gente está indicando o lugar correto para colocar ela, 

como a Rosana acabou de dizer, já foi indicado de colocar essa academia no pátio a 
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frente do senhor Antônio do cachorro quente, mas nós ficamos pensando como ela 

acabou de dizer, já tem uma aqui e vai colocar aqui nessa região que está acima 

também, e quem mora lá em baixo?, nós estamos vendo que a parte residencial está 

crescendo para baixo, já temos o conjunto do Osmar Pereira, então está ampliando as 

residências, mais abaixo do nosso município, próximo as escolas, então isso vai 

favorecer, eu concordo com a indicação da Rosana, pensou muito bem, parabéns. Na 

ORDEM DO DIA, não foi apresentada matéria para discussão. Nas EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS, fizeram uso da palavra: LUCIANA DE JESUS MAIA. Todos nós sabemos que 

semana passada houve o desfile de 7 de setembro no distrito do Porto Ubá, eu venho 

aqui hoje parabenizar todas as pessoas envolvidas na organização daquele desfile, 

sabemos que as iniciativas foram dos diretores, da Angela, Claudeir, das pessoas do 

Porto Ubá, mas todas as escolas aderiram a esse desfile, a Rosana com a Casa Familiar 

Rural, ao Dom Pedro, Maria José, as Sementinhas, Pingo de Gente, a Escola Rosa Alves, 

o serviço de convivência, os grupos de crianças de seis a quinze anos, então todos 

aderiram, secretários, as secretarias eu achei tão bonito, estavam todas as secretarias, a 

assistência social, a saúde, também marchando junto com as crianças e a gente também 

tem que resgatar a cultura que nós tínhamos antigamente, eu sei que existe tanta 

decepção sobre o nosso país, mas vejo que a gente não deve deixar a peteca cair e amar 

a nossa pátria, e cada vez que a gente faz um trabalho desses em sete de setembro, a 

gente demonstra o nosso amor. Eu fiquei indignada de ver, quando eu fui trabalhar com 

as crianças do grupo de convivência, fui falar para eles sobre o desfile de sete de 

setembro, e eles pensaram que era desfile de moda, olha como está perdendo a 

essência, na hora que eles chegaram lá e começaram a marchar, eles perguntavam “tia 

que horas nós vamos desfilar?”, então está acabando isso, e nós não podemos deixar 

acabar em nosso município, porque é importante colocar para eles, parabenizar até o 

Dema estar aqui ontem junto com a Lúcia, os meninos da fanfarra vieram até aqui no 

campo, ficou muito bonito, a Rosana estava olhando também, nossa foi de arrepiar, 

então é um resgate que a gente está fazendo dentro do município, e parabenizo quem 

teve essa iniciativa, porque estava adormecido, fizemos tanto isso a tantos anos atrás, e 

estava adormecido, e estimula as nossas crianças, porque eu tenho certeza que no ano 

que vem eles já vão contar no dedo a hora de preparar esse desfile de sete de setembro. 

Parabenizar também, o departamento de esporte, pelo trabalho que está sendo 

executado nos domingos em nosso município, tem o campeonato de campo, e como está 

juntando gente, eu estava ali perto da Rosana domingo e observando, as famílias vem 

vindo das comunidades e estão se encontrando, estão batendo papo, as vezes tem 

pessoas que não está nem olhando o jogo acontecer, mas é uma forma de harmonia em 

volta daquele campo, e é gostoso isso, e parabenizar a Camila e todas as pessoas 

envolvidas nesse campeonato que está acontecendo, as comunidades que aderiram 

também, participando com os seus filhos, e parabenizar o prefeito e as pessoas que 

estão todas juntas; ODAIR JOSÉ BOVO, boa noite presidente, senhores vereadores, 

plateia, quero dar os parabéns pelo projeto, é tão gostoso quando a gente faz um projeto 

para a câmara e vem a aplicação junto sabe, a gente fica muito feliz, porque é algo que 

na hora a gente dá o parecer fica fácil, só queria também comentar a questão da 

vereadora Rosana, que tem meu apoio, concordo plenamente, mas eu vejo também que 

a nossa academia aqui em cima no polo esportivo precisava de um pouco mais de 

aparelho, eu acho que é o centro nosso aqui, e acredito que temos que caprichar mais, 

fazendo alguma coisa diferente, por mais que seja lá em baixo, concordo que tenha lá 

também na outra praça, além de ficar bonito faz bem para a população, mas esse centro 

nosso aqui tinha que ser melhorado, a gente lá atrás conversou com o Adauto e até 

demos a ideia de fazer o calçadão junto, primeira vez que eu conversei com o prefeito ele 

pediu qual a opinião e qual projeto eu teria como vereador, e eu sempre falo que o nosso 

lugar aqui tinha que se rum lugar que tenha um calçadão mesmo, igual a Luciana já fez 

uma indicação para a gente fechar ali, e a gente também queria que acontecesse a feira 

pelo menos uma vez por semana ou duas, a cada quinze dias, ou trinta dias, envolvendo 

esporte, a escola, a igreja, acontecer algo diferente, então no começo a gente falou isso, 
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mas talvez a gente sabe que não é só o poder público que tem que querer, a população 

também tem que se manifestar, é isso que a gente está sabendo. A questão das casas 

populares, hoje em Lidianópolis tem um comentário na rua se vai ter ou não as casas, e 

a gente nas condições de vereador, as pessoas vem perguntar e eu escutei o Cido 

falando no celular a dificuldade que está, aparentemente parece que não depende do 

município, então a gente como vereador, gostaria que juntando todos os amigos, 

viessem dar uma satisfação para nós, para sabermos o que falar para o povo, a questão 

das casas, dos terrenos, do concurso hoje muita gente pergunta, até no programa estão 

perguntando a questão do concurso, a gente esteve conversando Anderson, se realmente 

vai ter esse concurso ou não, se tem índice e que mais vereadores ajude a gente a pedir 

essa informação, porque as pessoas cobram e o nosso dever é passar para o executivo o  

pedido da população. Outra questão, é a questão dos 2 ônibus, o rural e o que iria levar 

os pessoal para a faculdade, que parecia que já estava certo e até agora não sei. Então 

eu peço aos amigos vereadores que ajudem a gente a fazer um documento para 

oficializar isso e explicar para a população, não é fazendo crítica, e sim ajudando a 

administração a passar aos munícipes o que está acontecendo. Quero também dar os 

parabéns ao prefeito pela secretaria de esportes, a gente acompanha, as escolas, a Casa 

Familiar, ele está sempre ali nas barracas e está muito gostoso, muito bom mesmo, e do 

mais era isso; ADEMIR APARCIDO CANDIDO, senhor presidente, demais vereadores, 

Pedro, João Ronqui, senhor José, boa noite a todos. Eu queria apenas parabenizar o 

pessoal do Porto Ubá pelo desfile que foi feito, as crianças, ficou muito bonito, foi muito 

interessante, e já ficaram todos assanhados para o próximo, e também parabenizar o 

Yussef, pelo desempenho e a vontade que ele tem de fazer esse trabalho, de reativar a 

fanfarra, então pedir que futuramente, o prefeito invista mais e volte a realizar esse 

desfile de 7 de setembro, eu falei no campo ontem para o prefeito se ele se recordava 

que no tempo de fanfarra aqui era a mesma coisa de uma festa, ontem já chegamos 

correndo e foi aquela alegria, então é uma coisa que motiva as pessoas e traz uma 

alegria para o município, é uma coisa diferente, então que reative essa fanfarra 

novamente, e parece que já tem a vontade de fazer isso, de comprar novos 

instrumentos, e que volte a realizar este evento, que é muito importante para nós. 

Parabenizar a vereadora Rosana pela indicação também que é muito importante, eu acho 

que é algo que precisa no município, para ficar bom para as pessoas da terceira idade, 

eu fico meio com vergonha no meio da cidade, mas é um lugar bom no centro, eu prefiro 

aqui que é mais escondidinho, ninguém fica olhando a gente fazer exercício, mas tem 

que ter no município, isso é importante, vamos instalar em um lugar que tenha como 

atender a população; ANDERSON CLEITON ALVES. Boa noite presidente, aos demais 

vereadores, secretário Beramar, a todos presentes, meu boa noite. Primeiro eu gostaria 

de parabenizar você Rosana pela ideia do local citado para a academia da terceira idade, 

parece um local bom, de fácil acesso, assim como foi dito, as pessoas que estão ali da 

parte de baixo fica afastada aqui da academia, que já está monopolizada, as pessoas já 

estão mais próximos e uma da metade para baixo para ter acesso, uma eu os idosos a 

terceira idade, as crianças estão ali, então é um lugar bom, gostei da ideia. Outra coisa, 

que eu quero aproveitar naquela praça Jacinto, a Tica que mora de frente, pessoal dos 

Costas, já vieram me pedir várias vezes, para que eu fizesse uma indicação quando se 

colocasse naquela praça, identificação do nome da praça, são parente deles, e acho que 

eles já fizeram esse pedido aos outros vereadores, então fica aqui dito, acho que vou 

fazer essa indicação ao prefeito Adauto, se fazer uma placa identificando Jacinto 

Brasiliano Costa que é o nome da praça, assim como outros setores do nosso município 

até mesmo o suíço tem nome? Qual o nome? o estádio tem é o Juvenal Pontes Alves, o 

suíço até perguntei para o secretário agora, e vereadora Rosana, então quer dizer, a 

gente poderia ver essa situação, de estar colocando o nome. Então é até isso que a 

gente fala, nós somos vereadores, e nós não sabemos dizer se o suíço tem nome, eu não 

sei, é uma realidade, então nós temos que ter essas identificações com placa, alguma 

coisa identificando os nossos poderes públicos, assim como o Mineiro já pediu, e todos os 

outros lugares. Gostaria também Odair, de falar da conversa que nós tivemos, é fato de 

Assinado digitalmente por: LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES:72483597000183
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 17/10/2017 às 23:10:19

                               3 / 5



 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis-Pr. 
Estado do Paraná   –    CNPJ/MF  nº   72.483.597/0001-83  

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- CEP 86.865-000 - Fone (43) 3473-1281 

_________________________________________________________ 

 

 

 

nós estamos mais a par para estar passando para a população, do que anda acontecendo 

no nosso município, eu estou achando que falta contato, falta uma interação, até mesmo 

de se fazer um grupo, pode ser no grupo legislativo que nós temos de o prefeito e o vice-

prefeito estar participando neste grupo do whatsapp, e nos informando e deixando a par 

da situação do que anda acontecendo, do dinheiro e do que vai ser feito, e assim a todos 

nós, vamos em nove vereadores, então eu gostaria assim, eu falo Odair e uso também 

as mesmas palavras, o Cláudio também estava junto no dia que a gente estava 

conversando, porque são coisas que a população vem sim perguntar para nós, então 

quer dizer, de tudo isso que você falou, concurso e outras coisas, isso é algo que poderia 

estar interagindo mais, a gente concorda plenamente com você Odair e Cláudio. 

ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO. Boa noite senhor presidente, vereador presente. Eu 

queria comentar aqui sobre aquela ponte do senhor Abílio Leal, eu passei por lá essa 

semana, não tinha nenhum secretário aqui, nem o prefeito e nem o vice-prefeito, 

também não fiz nenhuma indicação, eu fui na sexta feira a tarde, e praticamente a 

metade daquela ponte está destruída, hoje caminhão e qualquer coisa não passa por lá, 

vai ter que fazer novamente, um caminhão com madeira passou por lá, ela já não estava 

boa e a metade dela ou quase metade foi quebrada, então eu vou pedir isso essa 

semana, pedir para o prefeito. Outra coisa, sobre a academia, eu vejo que é o momento 

da gente fazer o pedido para os deputados porque através deles a gente traz as coisas 

para o município, e ano que vem já é ano político, então tem que pedir agora para a 

gente adquirir mais uma além do que a gente já tem, para colocar lá em baixo, assim é o 

momento de fazer um pedido uma emenda, o prefeito também, para ter mais força, 

principalmente os deputados que estão nos apoiando para mandar mais uma, quanto 

mais vem é melhor. Também queria falar sobre o desfile do Porto, eu tiro o chapéu para 

os professores de Lidianópolis, professora Angela, e a Sena, foi ela que tentou, veio aqui 

e trouxe o convite, e elas são professoras do Porto Ubá, e lutaram para isso, então eu 

gostei da ideia delas, voltando a fanfarra, voltando ter o desfile, e essas meninas foram 

atuantes. Também, da ação do Pedro, que veio aqui de manhã e explicou bem certinho e 

se fosse para responder uma pessoa não sabia, quando entrou esse projeto se alguma 

pessoa perguntasse o que era eu iria dizer não sei, então você veio aqui e explicou, hoje 

eu sei como funciona, mesma coisa, muitas vezes vem aqui na câmara, da prefeitura, 

algum projeto que nós não sabemos, somos vereadores aqui uns par de anos e tem que 

ter uma explicação, a partir da hora que o secretário vem e explica então a gente tem 

como responder, então fiquei contente com você. Presidente DORIVAL CAETANI. Quero 

só agradecer a indicação da Rosana, parabéns pela cobrança, foi pedido também Luciana 

para ser instalado, até por causa do pessoal da APAE e dos que moram lá embaixo e 

quem mora aqui seria mais fácil vir aqui, do que quem mora lá vir aqui, ganhamos a 

academia e agora é instalar, arrumar um local adequado, ali tem a praça que está vazia, 

seria bacana também, mas tem que sentar e avaliar, o importante é o vereador estar 

cobrando para que seja instalado, o Magrelo não instalou, e está um ano parado. O Odair 

cobrou, e eu quero que o Beramar faça amanhã um ofício para o prefeito marcando uma 

reunião, ou pedindo que ele venha na sessão para falar sobre as casas populares, todo 

mundo cobra dos vereadores, se vai ter ou não, porque eles não estão falando conosco 

sobre isso, a compra do ônibus, nós fomos ver para comprar, mas deu um problema de 

certidão, então o prefeito, acho que optou por buscar legalidade daquele da educação ser 

doado para o município para não precisar comprar, mas gostaria que eles nos explicasse, 

e se vai sair concurso todo mundo pergunta e saber se está fazendo a licitação para 

contratar ou não, a compra do terreno do parque industrial também não sabemos mais 

nada, concordo com o pedido do Odair, muitas pessoas cobram carreador, estrada e tem 

que ver se já tem algum resultado para falar para nós. Quero parabenizar os vereadores 

pelas ideias, e também queria dizer agora do nosso trabalho, talvez o vereador não está 

muito informado, mas chegou em nosso plenário, vamos melhorar um pouco aqui, é uma 

coisa de vinte e poucos anos é dinheiro pago pelo legislativo, eu quero que os vereadores 

sentem, peçam a nota e confirmem, é uma obrigação de estarmos fiscalizando, se tiver 

erro quero ser cobrado, quero dizer que os quadro dos vereadores também foi pago com 
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dinheiro público, a gente fez licitação para material permanente, limpeza e conservação, 

e estamos licitando um carro, o nosso está muito usado, então estamos tentando 

comprar um, todo ano devolvemos dinheiro do legislativo, chega a duzentos e cinquenta 

mil, cada mandato de presidente e é um dinheiro bem investido, vai para a saúde e 

educação, o que sobra nós não utilizamos para nós, devolvemos para fazer o 

atendimento da população, temos licitação para a manutenção dos nossos 

computadores, o portal de transparência também vai para a licitação, temos diversas 

coisas que está sendo feita, e eu gosto de prestar conta para os vereadores saber o que 

está sendo feito. 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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