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Ata da sétima sessão Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia três de abril de dois mil e dezessete. Primeiro
Período Legislativo. Primeiro Semestre. Legislatura 2017/2020. Décima quarta
Legislatura.
Presidente: RINALDO ANTONIO PELEGRINO
Secretária: TANIA MARA MACHIAVELLI
Com a ausência do vereador João Issacard Borba conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente o Presidente declarou aberta a sétima
Sessão ordinária da Legislatura 2017/2020, justificou a ausência do Vereador João Issacard
Borba que está em Joinville a trabalho, solicitou a secretária para realizar a leitura da Ata nº
1758. Em seguida, o Presidente pronunciou: Senhores Vereadores, está em discussão a Ata
nº 1758. Não havendo manifestações para retificação, a ATA 1758 foi APROVADA. Na
leitura das correspondências e Expedientes do Dia constou-se: Ofícios nºs 58/2017, 59/2017,
60/2017, 61/2017, 68/2017 da Prefeitura Municipal de Antonio Olinto, Ofício 068/2017
URUV Sanepar, Ofício Circular nº 001/2017 do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso,
posteriormente passou-se à deliberação de matérias na Ordem do Dia. Primeira
Deliberação do Projeto de Lei nº 03/2017 de autoria do Poder Legislativo. Súmula:
Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de Antonio Olinto ao Diácono
João Karpovicz Presidente solicitou à Secretária que realizasse a leitura do Projeto de Lei.
Após o Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: obrigado senhor Presidente, nobres Vereadores e
publico presente, sobre o cidadão João Karpovicz a justificativa do Projeto já disse tudo; um
cidadão de oitenta anos de idade e quarente e seis como diácono representando o nosso
Município é digno de ser cidadão benemérito.
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores o Presidente proferiu: Está em
primeira votação o Projeto de Lei nº 03/2017 quem for a favor permaneça sentado e quem
for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 03/2017
foi aprovado por unânime decisão em primeira votação. Indicação nº 13/2017 de
autoria do Vereador Cezar Ronaldo Wolochen de Camargo o qual solicita ao Poder
Executivo, através do setor de obras, que providencia a construção de duas lombadas
na rua Messias Elizeu de Meira, uma frente à casa do senhor Roni Cordeiro e a outra
em frente à casa do senhor Chico Jomek. O Presidente após leitura da Indicação colocou
a Indicação em discussão.
VEREADOR CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO: bem senhor
Presidente, pessoas que moram ali me procuraram porque aumentou bastante o tráfego
devido, um pouco, às blitz da Polícia, o pessoal desvia bastante, o calçamento ficou bom e
o pessoal abusa um pouco da velocidade e lá tem muitos pedestres e os Bernardin tem
garagem com caminhões e sempre estão entrando e saindo e acaba se tornando perigoso até
para as pessoas que estão trafegando, se for construído novamente as duas lombadas ficará
ótimo.
Após explanação o Presidente acatou a Indicação 13/2017 e encaminhou ao Executivo para
providências. Não havendo mais matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra
franca aos Vereadores.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, senhores
vereadores e público presente, gostaria de deixar um voto de pesar à família do nosso amigo
Afonso pela morte trágica de seu filho Afonsinho, condolências da Casa á toda família.
Quero parabenizar o Presidente pelo seu aniversário hoje, estou me sentindo convidado para
a festa, não sei onde vai ser mas eu vou junto onde for. Parabéns a você, Rinaldo, Deus lhe
dê muitos anos de vida, peço licença para dizer que você tem duas datas de nascimento
porque saiu de uma doença extremamente grave com nenhuma sequela, você tem que
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agradecer a Deus pela conquista e seu renascimento, parabéns a você e pelo seu trabalho,
que Deus lhe dê muitos anos de vida. No mais quero agradecer a presença de todos, em
especial ao Pastor, Homéro, Padeiro, Tico, Doutor e o Osvaldo, seria isso Presidente,
obrigado
VEREADOR MARINALDO SCHIMIDT LEMES: obrigado senhor Presidente, quero
agradecer ao Prefeito pela reparação da estrada na Água Amarela do Meio no quilômetro
112, agradecer ao Clair e todos funcionários que participaram, quero agradecer o público
presente, parabenizar o Presidente Rinaldo, boa noite a todos.
VEREADOR CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO: obrigado
Presidente, quero deixar o meu voto de pesar à família do Afonso, pela morte trágica de seu
filho, e também à família do falecido Tadio Kuginharski. Quero dar os parabéns ao nobre
colega a amigo pelo seu aniversário. Quero agradecer ao Executivo, ao excelentíssimo
Prefeito Fábio por ter atendido mais uma Indicação, fez a correção do trajeto do desvio ao
lado do Posto de gasolina, que era necessário, praticamente eliminou o problema que os
vizinhos tinham com a poeira. Quero agradecer a presença de todos, seria isso.
VEREADOR JOSÉ CLEOMAR MACHIAVELLI: senhor Presidente, senhores
Vereadores, não farei uso da palavra hoje, apenas quero parabeniza-lo pelo seu aniversário
que você seja feliz e tenha bastante saúde, continue sendo uma pessoa boa e honesta, isso
que eu quero desejar a você, agradecer a presença de todos, muito obrigado.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, da mesma forma
quero parabenizar o Presidente Rinaldo, nosso amigo, que Deus lhe dê muitos anos de vida
e saúde e continue sendo essa pessoa boa. Agradecer a presença de todos, seria isso.
VEREADORA TANIA MARA MACHIAVELLI: boa noite a todos, gostaria de
agradecer a presença de todos vocês, convidar a todos para a festa depois da reunião, quero
desejar a você que Deus te abençoe muito, com muitos anos de vida e que você continue
sendo essa pessoa humilde e de um coração enorme, é disso que nós precisamos. Estive
conversando hoje com o Prefeito Fábio, irei junto com ele para Curitiba no dia onde receberá
da deputada Maria Vitória, através de uma emenda parlamentar, estará homologando o
recebimento de três carros que serão destinados à Saúde e vão melhor atender a população
de Antonio Olinto. A cada dia que passa vemos que os recursos estão vindo, o Prefeito está
correndo atrás e isto é muito bom para o nosso Município, não é o Prefeito que ganha mas a
população do Município, seria isso, muito obrigado, quero agradecer a presença de todos,
boa noite.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: obrigado senhor Presidente, nobres Vereadores e
público presente, quero parabeniza-lo também, meus parabéns, muitos anos de vida,
esperamos o convite para o churrasco, pode ser uma cerveja depois da sessão, não tem
problema. Quero parabenizar o Prefeito pelos serviços realizados nas estradas de São João
que liga ao Porto de Pedra, uma estrada secundária onde foi feito o serviço de bueiros e
patrolamento, e o pessoal ficou contente. Também a estrada que liga a Água Amarela do
Meio até a Campinha, ficou muito boa, e a estrada do Bugre que foi feito o patrolamento
também. Quero parabenizar o Marinaldo e o Rinaldo - que é da localidade da Água Amarela
- pelas estradas feitas, como foi comentado pelo Vereador Marinaldo, estrada do 112 ficou
com uma excelente qualidade, tive o prazer de ir lá ver sábado. Também a estrada dos dez
alqueires que foi uma parceria com a Pedreira Castilho, a Prefeitura entrou com a patrola,
muita cobrança em cima deles e eles fizeram o empedramento que ficou de ótima qualidade.
No mais quero agradecer a presença de todos, seria isso Presidente.
PRESIDENTE RINALDO ANTONIO PELEGRINO: quero agradecer aos Vereadores
pela lembrança do aniversário, mas quero agradecer primeiramente a Deus, como o Vereador
Jurandir falou, eu tenho duas datas de aniversário, uma que hoje dia 03 de abril e outra no
dia no dia 24 de outubro que eu renasci de novo após um grave de saúde, essa semana fui ao
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médico tirar dúvidas e voltei animado pois ele me deu palavras boas que é para tocar a vida
para frente e pensar no futuro, então quero agradecer a Deus e a todos que torceram na época
pela minha recuperação e hoje é uma data de comemoração para seguir em frente com muita
saúde e amizade procurando sempre fazer o melhor junto com o povo pensando sempre no
bem estar do povo do Município. Quero parabenizar ao Setor de Obras e ao Prefeito pelos
trabalhos feitos com o DNIT, foi utilizado o material retirado das pistas e feito o reparo nas
estradas do 112 até a Água Amarela para dar um suporte aos nossos agricultores que
precisam delas na colheita, na estrada do Cedro onde o rapaz trabalhou inclusive no sábado
reparando a estrada principal e as secundárias, isso é muito importante. Quero parabenizar a
CRESOL de Antonio Olinto pelo evento realizado na última sexta-feira foram 221
participantes que escutaram as explanações importantes da Cooperativa. Quero agradecer os
nossos visitantes, Homéro, Romildo, Dr. Luís, Pastor Osvaldo, quero agradecer aos
colaboradores da Câmara a Juraci, o Doutor, Ronaldo, Ernani e a Elida pelo apoio nos dado
nesse início de trabalhos, muito obrigado.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia dez de abril de 2017 às
dezenove horas.

