ATA Nº 1767 Fls 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da décima quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia cinco de junho 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 total presença dos Vereadores conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente o Presidente declarou aberta a décima
quinta Sessão Ordinária da Legislatura 2017/2020. O Presidente solicitou à secretária que
realizasse a leitura da Ata nº 1766. Após a leitura o Presidente pronunciou: Senhores
Vereadores, está em discussão a Ata nº 1766. Não havendo manifestações para retificação,
a ATA 1766 foi APROVADA. Na leitura das correspondências e Expedientes do Dia
constou-se Oficio nº 105/2017 da 12º Zona Eleitoral de São Mateus do Sul, Comunicado
64179/2017 do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
e Comunicado 58846/2017 do Ministério da Educação – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
DELIBERAÇÃO DE MATÉRIAS NA ORDEM DO DIA: Segunda Deliberação do
Projeto de Lei nº 109/2017 de autoria do Poder Executivo. Súmula: AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER A TÍTULO DE CONCESSÃO DE USO
GRATUITO DE IMÓVEL PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Presidente
solicitou à Secretária que realizasse a leitura da súmula do Projeto de Lei. Após a leitura o
Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão.
PRESIDENTE RINALDO ANTONIO PELEGRINO: Bom Senhores Vereadores, como
já foi comentado na Sessão passada esse Projeto de Lei de uso do terreno da Água Amarela
é uma reivindicação das Diretorias, que não vai beneficiar só as Comunidades, mas também
o Município, pois o baração é sempre usado para Ações Sociais de caráter do Executivo,
então vai beneficiar todo mundo.
Presidente proferiu: Está em segunda votação o Projeto de Lei nº 109/2017 quem for a favor
permaneça sentado e quem for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações
contrárias o Projeto de Lei nº 109/2017 foi aprovado por unânime decisão em segunda
votação.
Moção 04/2017. Súmula: “Moção de Solidariedade”, Presidente solicitou à Secretária que
realizasse a leitura da Moção. Após o Presidente colocou a Moção em discussão.
PRESIDENTE RINALDO ANTONIO PELEGRINO: bem Senhores Vereadores, essa
Moção foi um pedido feito pela Embaixada da Ucrânia, através do seu Embaixador
Rostyslav Tronenko e de sua esposa a Embaixatriz Fabiana. Na ocasião que estivemos em
Brasília e a convite deles fomos lá na embaixada juntamente com o Prefeito, eles nós fizeram
esse pedido, o qual a gente está estendendo a todos os Vereadores para se engajar nesse
pedido deles.
Após manifestações o Presidente proferiu: Está em votação a Moção 04/2017 quem for a
favor permaneça sentado e quem for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações
contrárias a Moção 04/2017 foi aprovada por unânime decisão.
Não havendo mais matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos
Vereadores.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: Obrigado Presidente, Senhores
Vereadores, público presente. Eu gostaria de conversar um pouco sobre a questão do
Hospital de São Mateus do Sul conveniado com o nosso Município. No último sábado teve
um fato um pouco mais grave que aconteceu, um com o sogro do Vereador Anibeli outro
com um vizinho meu lá da Comunidade do Imbuial que acabou se acidentando com a queda
de cavalo. O Hospital não vou dizer que se negou a atender, mas não deu suporte que o
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contrato com o Município diz que tem que dar. O primeiro atendimento foi feito no Posto
de Saúde, um atendimento muito bem feito que fique registrado, atendimento pelas duas
enfermeiras que estavam de plantão mais o Dr. João Monteiro que era o médico que estava
de plantão no dia. Mas era caso de se encaminhar para o Hospital e infelizmente o Hospital
não queria receber dizendo que não havia médico plantonista. O médico, segundo relato do
pessoal do hospital que estaria de plantão que é o médico Dr. João Piccinin e ele
simplesmente abandonou o plantão. Isso relato que passaram do Hospital para a gente. Se
isso realmente aconteceu o hospital deve tomar as providências com o Dr., mas isso não
vem ao caso do Hospital ficar desamparado com um desentendimento lá com eles. Então eu
acho que o Município tem o contrato com o Hospital paga direitinho as parcelas, um valor
alto e nada mais justo e certo que o hospital nós dê o amparo quando precisamos dele. Graças
a colaboração do Dr. Michel que prontamente nós atendeu, o Vereador Anibeli ligou para
ele, o Dr. João Monteiro também conversou com ele e se propôs a aceitar o paciente mesmo
não sendo ele o médico de plantão. Foi no Hospital atendeu e internou esse paciente, quero
agradecer também o Dr. Michel por essa disponibilidade que ele ofereceu no sábado. Eu
acho que nós enquanto Vereadores do Município temos todo o direito de cobrar e exigir o
que é de direito do Município e talvez aqui formar um documento pedindo esclarecimento
do hospital sobre o que vem ocorrendo, porque não é um caso isolado a gente sabe de vários
outros casos que aconteceram. Hoje mesmo a Vereadora Tania comentou sobre a questão da
maternidade, de problemas encontrados no atendimento, aliais, na falta de atendimento do
Hospital com o Município e outros acontecimentos que a gente sabe, o hospital
simplesmente dizer que não pode atender. Eu acho que se o Hospital tá passando por
problemas ou se tem algum problema com médico, isso é um problema que eles tem que
resolver, pois nós enquanto Município estamos pagando para ter o atendimento no Hospital.
Não adianta eles dizerem que simplesmente o médico foi embora, tá e se o médico morrer?
Fecha o hospital? Se o médico for embora o hospital tem que ter um segundo plano, tem que
ter alguém para ficar no lugar dele. No caso do Presidente da Câmara precisar faltar o Vicepresidente vai assumir, se o Vice - presidente não estiver o primeiro Secretário vai assumir
ou Segundo secretário, a Câmara não pode fechar. Se o Prefeito tiver que viajar não pode
fechar as portas da Prefeitura. Isso é uma comparação com o Hospital. Ah o médico resolveu
ir embora, isso é um problema Administrativo que o Hospital deve tomar as providências lá
e nós não podemos pagar por isso. E se o paciente morrer? E se é um filho nosso? e se é
algum de nós? O povo precisa de atendimento e o triste é que quem paga a conta é o Prefeito,
os Vereadores o Posto de Saúde. A gente vai lá na Comunidade e dizer que o Hospital estava
sem médico pouca gente acredita. Ah mas como que o Hospital vai estar sem médico? Vocês,
essa porcaria de Posto, essa porcaria de Vereador, essa porcaria de Prefeito não fazem nada.
O que vocês estão fazendo? Infelizmente é isso e principalmente na hora que a pessoa está
nervosa, é pior ainda. No caso de sábado não é propriamente esse o caso, pois as pessoas
que estavam juntas, estavam vendo o atendimento que estava sendo ofertado ali ao paciente.
Estavam cientes que o problema era lá com o Hospital. Mas e os outros casos? Como fica?
Acho que o Município e o Posto fizeram a sua parte, tudo o que poderia ser feito e até mais,
correram atrás, mas o Hospital deixou a desejar. Eu sei que é uma coisa, falando vulgarmente
é um caso que tem que tratar meio pisando em ovos. Nós precisamos do Hospital, mas por
outro lado o Hospital também precisa de nós, pois o dinheiro está caindo. Tem intervenção
de Deputado ajudando o Hospital, agora essa semana uma notícia boa, uma Emenda
Parlamentar do Deputado Evandro Roman de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) para o
Hospital. Então tudo isso, tem parceria do meio político com o Hospital também, eles tem
que pensar por esse lado e dar algum esclarecimento para a gente. Seria o caso da Câmara
formular um Ofício, um documento, independente do Município, um documento pela
Câmara mesmo, pedindo alguns esclarecimentos e ver que medidas estão sendo tomadas
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para resolver esses problemas. Graças a Deus ninguém morreu, mas amanhã ou depois pode
acontecer uma morte e seja tarde para a gente corre atrás. Acho que tem que dar uma
beliscada, precisamos do Hospital, mas a nossa parte estamos fazendo. Então eles tem que
fazer a deles, os problemas internos deles, eles tem que resolver lá, não podem passar o
problema para nós. A única coisa que eu queria deixar registrado é o fato que aconteceu,
que não é um fato isolado, já aconteceu outras vezes e que fique esclarecido. Muitas vezes o
Município paga por isso, nós Vereadores pagamos por isso. Como é falado as vezes, por
questão de atendimento, a nossa parte é feita e o hospital infelizmente vem deixando muito
a desejar. A gente espera sinceramente que esse problema seja resolvido o quanto antes. No
mais agradeço a presença de todos. Seria isso Presidente. Muito Obrigado.
PRESIDENTE RINALDO ANTONIO PELEGRINO: Obrigado Vereador. Como o
Município está honrando com seu compromisso em dia com o Hospital, no mínimo uma
questão de esclarecimento tem que ser dado. Isso ai a gente vai tomar as providências, eu vi
o Vereador Anibeli tentando ligar para o Presidente do Hospital o Nizer, e não conseguiu
falar com ele. Vamos sim pedir esclarecimentos para no mínimo eles darem uma resposta
para a Comunidade, para o povo. Obrigado Vereador.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, quero agradecer a
presença de todos, uma boa noite a todos, seria isso.
VEREADOR MARINALDO SCHIMIDT LEMES: obrigado senhor Presidente, público
presente. Quero dar os parabéns para a Diretora e professores que realizaram a Festa na Àgua
Amarela de Cima, a todos os Srs. Pais que compareceram. Seria isso muito Obrigado.
CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO: Obrigado Senhor Presidente,
gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje em especial meu irmão Silvestre e desejar
uma boa noite a todos. Obrigado Senhor Presidente.
VEREADOR JOSÉ CLEOMAR MACHIAVELLI: Boa noite Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, público presente. A respeito dos médicos que não atenderam no
sábado, eu acho que quem tem que tomar providências é a Secretária, a Angela e tem o
Prefeito. Nós somos Vereadores, não podemos ficar se envolvendo muito. Primeiro tem que
passar por eles que são autoridades, se eles não resolverem ai a Câmara pode tentar ajudar.
Isso é uma coisa que a gente não entende. Como o Dr. João estava de plantão em Antonio
Olinto e em São Mateus?
VEREADORA TANIA (EM APARTE) Dr. João Monteiro estava aqui e quem estava em
São Mateus era o Dr. João Picinnin que é ortopedista.
VEREADOR JOSÉ CLEOMAR MACHIAVELLI: Desculpa, entendi mal, achei que era
o Dr. Monteiro, ai é falha da Diretoria do Hospital. É difícil, eu sei, fui Prefeito eu sei como
é difícil. A gente faz de tudo, gasta, faz de tudo para dar certo. Infelizmente os médicos são
complicados, eles querem é dinheiro, a gente sabe disso. Por dinheiro eles fazem plantão
aqui, São Mateus, São João do Triunfo, vários plantões eles fazem para ganhar mais, e isso
ai quem paga é o povo. Acho que isso deve ser resolvido, Antonio Olinto está gastando bem,
paga bem, o Hospital sempre tem atendido Antonio Olinto, nós dependemos deles. Queira
ou não queira, nós dependemos deles, não temos hospital, dependemos muito de São Mateus.
Tem que ser acertado, tem que conversar. A Angela, Secretária, o Prefeito, até nós
Vereadores. Eles que tem que resolver, se eles não resolverem, nós poderemos ajudar. Essa
é a parte deles. Agradecer a presença do Deputado João Arruda que esteve na sexta feira,
agradecer a emenda do caminhão é uma das grandes coisas que ele trouxe para o Município,
foram várias Emendas. Essa ele veio fazer a entrega simbólica para o Município de Antonio
Olinto. Só tenho que parabenizar ele e os Vereadores que estiveram presentes e o povo que
lá esteve agradecendo a presença dele. É um Deputado que tem feito muito por Antonio
Olinto e quando se faz tem que falar bem, seja o Deputado que for, que atenda bem o nosso
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Município. Dependemos muito do Estado e do Governo Federal. Eu fui Prefeito três vezes
e nunca recebi uma Emenda, não tinha naquele tempo Emenda. Uma vez eu consegui R$
20.000,00 (vinte mil reais), para comprar um ônibus que foi para o Imbuial, ônibus usado,
lembro até hoje, custou R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a Prefeitura deu R$ 4.000,00
(quatro mil) de contrapartida. Emenda do MEC, e hoje não, hoje vários Municípios, Pitanga
por exemplo, lá o Prefeito ganhou vinte ônibus escolar. Mudou, as coisas mudaram, de um
tempo para cá e para melhor. Então só tem que parabenizar esse Deputado que ajuda, o
Governo Federal que tem ajudado bastante e Antonio Olinto é disso que precisa, de ajuda
para que possa fazer um bom trabalho para que o povo fique satisfeito com a Administração
do Prefeito, dos Vereadores, que indo bem, tudo vai bem. A respeito do médico, do Hospital
é coisa que tem que acertar, várias vezes já aconteceu, na hora de acertar o convênio eles
querem tanto, tantas vagas, ai na hora que precisa tem que se humilhar. Eu já sei, pois passei
por isso várias vezes. Sou companheiro nessa parte, passei por isso várias vezes. Sou
companheiro nessa parte, se precisar ir junto lá, ajudar o Município para que não aconteça
mais isso com a nossa população, com as pessoas humildes que no sábado, final de semana
chega lá e é barrado, dar cheque caução, já aconteceu isso lá, isso não pode acontecer. Temos
que fazer nossa parte que é de Vereador e contar com a Secretária que vá lá faça reunião, o
Prefeito e nós Vereadores para que isso não aconteça mais. Isso ai Presidente, muito
obrigado.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: Obrigado Presidente, boa noite a todos,
quero parabenizar o Deputado João Arruda pela entrega do caminhão, ele esteve aqui, é um
Deputado atuante no nosso Município, já fez muito e continuará fazendo. Vai trazer mais
uma ou duas emendas para o Município até o final de seu mandato. Seria isso Presidente,
muito obrigado.
VEREADORA TANIA MARA MACHIAVELLI: Boa noite a todos, gostaria de
agradecer a presença de todos. Parabenizar o Deputado João Arruda, esse Deputado que
vem ajudando nosso Município constantemente, parabenizar ele. Em relação ao que
aconteceu no sábado, eu acho que a doença é imprevisível. Se eu for viajar eu posso agendar
minha viagem, mas ficar doente não, eu não tenho dia nem hora para ficar doente como esse
caso do rapaz que caiu do cavalo. Como o Jurandir falou, eu tenho certeza que aqui no pronto
socorro, ele foi muito bem atendido pela enfermeira, pela técnica de enfermagem e pelo Dr.
João, nós tivemos problemas foi com o Hospital de São Mateus, pois o João Piccinin
simplesmente abandonou o plantão. Eu acho assim, a Prefeitura tem pago certinho todos os
meses sem atraso, eles em um compromisso conosco. O Hospital de São Mateus é nossa
referência, nós não temos suporte, não temos Hospital para casos de emergência. Chega aqui
é prestado os primeiros socorros e encaminhado para o Hospital de São Mateus. Agora se o
médico de lá abandona o plantão, ai fica um pouco difícil, mas de uma coisa eu tenho certeza,
que o Dr. João Monteiro jamais deixaria esse paciente sem atendimento. Mesmo ele fazendo
os primeiros procedimentos aqui, se ele não conseguisse em São Mateus, como o Dr. Michel
atendeu ele e internou o paciente, com certeza entraria em contato com o Hospital de Campo
Largo e esse paciente seria encaminhado de qualquer forma. É uma pena mesmo o que
aconteceu, a gente fica triste com isso. Seria isso. Uma boa noite a todos.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES (em aparte): Um aparte Senhor
Presidente. Assim o que foi passado pelo Hospital é que o Sr. João Piccinin abandonou o
plantão. Essa é a versão do Hospital. A gente não quer que vire polemica, eu tenho um certo
cuidado em falar questões de médicos, já tive problemas com médicos e já sei como
funciona. As vezes algum entendimento mal depois vira uma bola de neve e tem que ficar
se justificando. O Dr. Piccinin se abandonou o plantão deve prestar os esclarecimentos ao
Hospital. O que foi passado para aa gente pelo Hospital é que ele abandonou o plantão, essa
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é a versão do Hospital. Seria interessante ouvir a versão do Dr. João Picinnin, esclarecer os
fatos, mas independente de estar certo ou errado o mais errado é o Hospital, se perdeu um
plantonista, automaticamente tem que suprir, colocar outro no lugar para fazer os
atendimentos. Seria isso Presidente. Obrigado.
PRESIDENTE RINALDO ANTONIO PELEGRINO: Até por questão de cautela,
prestar esclarecimento para não generalizar as coisas.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: Obrigado Presidente, nobres Vereadores, público
presente. É um fato que chateia a gente, né Jurandir, nós estávamos presentes lá no momento,
tinha bastante gente para ser atendida. As enfermeiras, técnica de enfermagem e o Dr. João
monteiro empenhado com o paciente, preocupado com o paciente. Ligaram diversas vezes,
eu peguei o meu telefone e liguei para os outros médicos, tentei ligar para o Diretor do
Hospital e depois nem mais o Hospital estava atendendo o telefone, tinham falado umas duas
ou três vezes que o médico tinha abandonado o plantão e não podiam receber o paciente.
Como não pode? Eles tem convênio conosco. Não pode receber o paciente. Não existe
“Não”. Não existe nenhuma justificativa para isso. Então Senhor Presidente, vamos pedir
um esclarecimento para a gente possa saber o que aconteceu da parte do Hospital, para tomar
conhecimento a fundo e para que não se repita mais isso. Hoje o Município paga ai mais de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil) por mês, em dia, em dia, quero deixar bem claro isso. Paga em
dia, dá um déficit de uns R$ 600.000,00 (seiscentos mil) no ano, temos esse convênio com
o Hospital para ele atender nós. De uma forma não vou dizer especial, mas tem que atender
quem precisa. Como diz a Tania, não vamos escolher a hora e o dia para ficar doente. Agora
o médico abandonou? Será que existe só um médico? Eu liguei para vários. Até liguei para
o Dr. Roberto, ele atendeu na hora o telefone e falou: Anibeli estou viajando não posso
atender. Ligue para o Dr. Michel. Liguei para o Dr. Michel e graças a Deus deu tudo certo e
ele internou o paciente. Agora, nós que temos que correr atrás de médico? Barbaridade!!
Então nesse esclarecimento pedir quem está de plantão, a escala dos médicos e quem será
seu suplente, já ligar para o suplente se for o caso. Infelizmente é uma defesa que nós vamos
ter. O que aconteceu, quando eu cheguei era meio dia e os dois acompanhantes do paciente
estavam criticando o Município, sem saber o que estava acontecendo. Eu acompanhei eles e
falei; olha estão fazendo tudo e da melhor forma possível. Veja que os outros não estão sendo
atendidos, ai eles viram a situação, que realmente era o Hospital que não deu
prosseguimento. Fica uma coisa complicada, nós vamos pagar o pato. Estamos fazendo um
trabalho bem feito, temos médicos plantonistas, está tudo certo e onde é para ter não tem. É
um fato lamentável, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Também agradecer a presença
do Deputado Federal João Arruda, como os Vereadores já falaram, e falar da Emenda que
nós fomos lá protocolamos no Ministério do Esporte e ele trouxe em mãos uma Emenda de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para o Centro Esportivo, um campo sintético
e três academia ao ar livre. Foi criado o CNPJ agora só para arrumar a documentação, fazer
o projeto tudo certinho, torcer pelos fatos que está acontecendo lá em Brasília que nada trave
essa Emenda. Vai dar tudo certo. No mais agradecer a presença de todos e desejar uma boa
noite. Seria isso Presidente.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO: Para não se tornar muito repetitivo,
essa questão do acontecimento do Hospital com o médico, uma sugestão que o Vereador
Zeca também apontou, através da Secretaria da Saúde solicitar esclarecimento, é mais viável
eles repassarem para nós e podermos dar uma satisfação aos interessados. Vamos torcer que
isso não se repita.
VEREADOR ANIBELI (em parte) em relação a esse esclarecimento para o Hospital, nós
somos Legislativo, estamos aqui para fiscalizar e legislar, parte de nós da Câmara mandar
diretamente ao Hospital. Eu até concordo que o Prefeito tenha que tomar conhecimento, até
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notifiquei ele na hora, notifiquei a Secretária de Saúde, expliquei o fato e graças a Deus o
rapaz ficou internado. Vamos partir de nós também um notificação para eles verem que não
estamos tapando o sol com a peneira.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO: Exatamente Vereador, mas a
Secretária de Saúde, também já pedir esclarecimentos junto com a Câmara de Vereadores e
o próprio Executivo, até por questão de ética profissional. Vamos tomar as medidas cabíveis
até por questão de esclarecimentos, de fiscalização e do nosso trabalho. Também agradecer
ao Executivo e os Vereadores pela aprovação desse Projeto da Cessão de Uso do terreno,
que é uma questão da comunidade para o Município. Quero agradecer a presença de todos,
hoje nossos convidados, nossos participantes, o Silvestre, professor Antonio que sempre está
presente, os meninos lá, nossos jurídicos o Dr. Emerson e Dr. Luis a Juraci e todos os
Vereadores.
Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
Sessão marcando a próxima Sessão Ordinária para o dia 12 de junho de 2017 às dezenove
horas.

