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SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima décima oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia dezoito de novembro de dois mil e quinze. Segundo
Período Legislativo. Segundo Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com a ausência do Vereador Rinaldo Antonio Pelegrino, conforme assinaturas no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima
décima oitava sessão da legislatura 2013/2016, solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da
ata nº 1.705. Requerimento verbal realizada pelo Vereador Valdir Sidnei Bech, solicitando a
dispensa da leitura da Ata 1705. Não havendo objeções, o Requerimento foi aprovado. Após o
presidente pronunciou: - Senhores Vereadores, está em discussão a Ata nº 1.705. Não havendo
manifestações para a retificação, a ATA Nº 1.705 foi APROVADA sem ratificações. Na leitura
das correspondências e Expedientes do Dia constou-se: Ofício nº 20/2015 da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente de Antônio Olinto, Convite do Conselho de Sanidade Agropecuária
do Município de Antônio Olinto. Posteriormente, passou-se à deliberação de matérias na
Ordem do Dia. Primeira Deliberação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2015 de autoria
do Executivo. Súmula: Acrescenta dispositivo ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do
Município de Antônio Olinto. Solicitou ao Secretário que procedesse com a leitura do Projeto de
Lei e do Parecer Jurídico. Após colocou o Projeto em discussão o Projeto de Lei Complementar nº
01/2015.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: Presidente, esse projeto é juridicamente legal e os
próprios pareceres do Projeto estão ali, eu também sou relator do Projeto, claro que é um Projeto
que vem beneficiar o funcionário é sempre um bom projeto e é bem vindo, se pode haver essa
permuta, e se é algo que pode ajudar algumas pessoas cabe a nós Vereadores aprovar o Projeto em
prol e em defesa dos funcionários. Da minha parte seria isso, Presidente.
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em primeira
votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2015, quem for a favor que permaneça sentado, quem
for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei de Lei
Complementar nº 01/2015 foi aprovado por unanimidade. Deliberação do Projeto de
Resolução nº 002/2015 de autoria do Poder Legislativo. Sumula: Dispõe sobre a concessão de
Licença para tratamento de Saúde do Vereador Rinaldo Antonio Pelegrino e dá outras
providências. Solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do Projeto de Resolução e do Parecer
Jurídico. Após o Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução. Não havendo
manifestações o Presidente proferiu: Está em votação o Projeto de Resolução nº 02/2015, quem for
a favor que permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações o
Projeto de Resolução nº 02/2015 foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 04/2015 de
autoria do Vereador Jurandir Ferreira Alves, o qual solicita ao Executivo Municipal que
forneça cópia do Contrato de Trabalho dos médicos plantonistas e que realizam carga horária
em sobreaviso. Solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do Requerimento nº 04/2015. Após o
Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 04/2015.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: senhor Presidente, nobres Vereadores, público
presente, faço esse Requerimento em virtude de como está sendo procedido o atendimento médico
nos plantões do Posto de Saúde, sabemos que os médicos atendem em caráter de sobreaviso e não
sabemos se isso está no contrato de prestação de serviços desses profissionais ou foi um acordo
verbal que foi feito entre Secretaria de Saúde, Prefeito e os médicos, queremos saber que pé que
esta questão para cobrar mais. Eu vejo que o sobreaviso não atende de maneira satisfatória a nossa
população e eu lembro que isso era muito cobrado pelo Prefeito no mandato passado, o então
Vereador Fábio cobrava muito essa questão porque o médico atendia em caráter de sobreaviso, era
uma falha e eu concordei com ele várias vezes, mas agora ele é o chefe do Executivo e a falha
continua a mesma, então é melhor que o Prefeito passado no quê? Mas isso é uma questão política
que eu não quero entrar no mérito, o importante é que consigamos resolver essa situação do
sobreaviso, sabermos que a população chega ao Posto e é atendido por uma enfermeira, diga-se
de passagem e quero deixar registrado aqui o ótimo atendimento que a enfermagem vem dando à
população de Antonio Olinto, são profissionais de qualidade que tratam com humanidade todas as
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pessoas que chegam ali, temos que prestigiar esses profissionais da Saúde. Mas, no entanto, a
enfermeira faz uma avaliação e se ela achar por bem que é um caso de emergência é acionado o
médico de plantão que vem ao Posto para fazer atendimento. Mas eu vejo assim senhores
Vereadores; a enfermeira é preparada até um certo ponto e eu vejo que num caso mais drástico,
como num infarto por exemplo, alguém de nós pode estar infartado e estar conversando ainda;
aparentemente essa pessoa está boa! O enfermeiro não vai ter o conhecimento técnico para dizer se
é uma emergência médica ou não. Eu acho que o médico deve, sei que é difícil e caro pagar um
médico plantonista mas infelizmente é assim que funciona. Estamos aqui para tentar resolver essa
situação, todos os Vereadores fazem o trabalho social em suas comunidades e já o trouxeram
pessoas para atendimento no Posto de Saúde e acredito que passaram por esse mesmo problema.
Não estou aqui para criticar o médico ou Executivo, acredito que temos que chegar numa solução
pois pessoas estão ficando sem atendimento e isso não pode acontecer. E se o Prefeito falava tanto
que ele poderia resolver, passou-se três anos e ele ainda não resolveu, então é melhor resolver o real
problema do atendimento do médico em sobreaviso. É uma questão séria, pessoas podem vir a
morrer por falta de um atendimento e não é justo que tenhamos médico no Município ganhando um
alto salário para não atender. Atender por telefone é fácil! Vou ser Vereador por telefone também,
quarta-feira que vem vocês me liguem para ver se eu sou a favor ou contra um Projeto. A partir do
momento que você se habilita a prestar um serviço você tem que fazer o serviço. Conto com o aval
dos senhores Vereadores nesse Requerimento, obrigado Presidente.
Não havendo mais manifestações o Presidente proferiu: Está em votação o Requerimento nº
04/2015, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Não
havendo manifestações o Requerimento 04/2015 foi aprovado por unanimidade. Indicação nº
39/2015 de autoria do Vereador Eduardo Rodrigues de Meira Junior, o qual solicita que o
Poder Executivo, através do Setor competente, aumente o valor de diárias para os motoristas
da área da saúde, de R$ 40,00 para R$ 60,00 para deslocamentos para Curitiba e União da
Vitória e de R$ 20,00 para R$ 30,00 reais para São Mateus do Sul. Solicitou ao Secretário que
realizasse a leitura da Indicação. Após o Presidente colocou em discussão a Indicação 39/2015.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: senhor Presidente, nobres
Vereadores, público presente. Essa Indicação muitos podem achar que é uma coisa absurda o valor
de sessenta reais para deslocamento para Curitiba e para União da Vitória, eu fui motorista da área
de Saúde e sei da dificuldade que os motoristas enfrentam nessa questão. Quando temos que sair
para realizar nosso trabalho e nos deslocar para outras cidades sabemos que sessenta reais são
insuficientes para se passar o dia. Não é questão de mordomia para os motoristas e questão de
valorizar o trabalho deles; tem motorista que sai as três horas da manhã e muitos chegam em casa à
meia noite. Esse valor é baixo até porque tudo está subindo, principalmente a questão de
alimentação, nada mais justo o reajuste desse valor, até porque o salário do motorista da área de
Saúde é muito baixo e sempre foi, não é somente nessa Gestão, os motoristas de outros municípios
recebem valores que nem se comparam aos nossos, então devemos dar pelo menos condições para
que eles se alimentem bem durante o período que estão fora do Município. Sabemos que têm
funcionários de alguns departamentos que a diária chega até cento e sessenta reais, então porque
não pagar sessenta reais para os motoristas da área da Saúde? Eu passei na pelo o que os motoristas
estão passando hoje. O Município tem hoje condições de pagar esse valor para os nossos motoristas.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: interessantíssimo sua Indicação Vereador.
Sabemos que um motorista que vai para Curitiba sai às três e meia da manhã da garagem e de sua
casa ele sai ainda mais cedo, ninguém toma café nesse horário, o motorista vai tomar café depois
que entregar os pacientes em hospitais e clínicas, eles chegam ir em dezessete pontos diferentes em
Curitiba, é uma tensão muito grande e eles sofrem com isso, então café da manhã, almoço, lanche e
janta com quarenta reais é impossível o motorista sobreviver com isso, e não é justo que o motorista
tenha que pagar do bolso por estar fora do Município, não tem adicional nenhum para fazer essa
função. Sabemos que existem funcionários que viajam em horário comercial e têm uma diária muito
maior que essa. Nada mais que merecido que seja aumentado para sessenta reais a diárias para esses
motoristas da Saúde. Parabéns Vereador pela sua Indicação.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado Vereador, em outros
municípios a categoria dos motoristas da área de Saúde é desvinculada da categoria de motoristas.
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Em Antonio Olinto todos são motoristas, só separados pela habilitação, deve-se pensar numa
mudança; para que a Saúde tenha seus próprios motoristas. Para que se tenha um salário base
diferenciado, sabemos que na área de Saúde é onde se tem mais trabalho para os motoristas, é
preciso desvincular esses oito profissionais até para se brigar por um salário base melhor, porque ele
é baixo, sendo que a maioria deles tem a TIDE que mascara o salário. O motorista ganha cinquenta
por cento de TIDE e mais a diária, mas a diária é um direito e não um salário, outra o motorista tem
pagar para no final do mês esse dinheiro da diária. A questão é melhorar a questão salarial desses
motoristas e englobá-los como motoristas da área de Saúde, sendo que eles não têm a questão de
horas extras, adicional noturno, todas essas questões trabalhistas e acabam não recebendo. Essa
questão do TIDE é uma coisa que tinha que ser banido do Executivo pois mascara muitas coisas e
impossibilita o funcionário de receber aquilo que ele teria direito, não se paga um adicional, um
aumento porque ele recebe TIDE. Tem que se pensar no Plano de Cargos e Salários e tentar
desvincular os motoristas do Executivo para a área da Saúde para que se possa brigar
separadamente pelos salários deles. Seria essa minha Indicação. Espero que o Executivo pelo menos
pense nessa questão e melhore o valor das diárias. Seria isso Presidente, muito obrigado.
Após explanação o Presidente acatou a Indicação 39/2015 e encaminhou ao Executivo para
providências. Indicação nº 40/2015 de autoria dos Vereadores Eduardo Rodrigues de Meira
Junior e Jurandir Ferreira Alves, o qual solicita que o Poder Executivo, através do Setor de
Obras, pavimente com brita fina os corredores e o acesso do Cemitério Ucraniano. Solicitou ao
Secretário que realizasse a leitura da Indicação. Após o Presidente colocou em discussão a
Indicação 40/2015.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: semana passada fiz uma Indicação para que
fosse pavimentado com brita ou pedregulho o Cemitério Municipal, e durante essa semana fui
cobrado por pessoas da comunidade Ucraniana pois o Cemitério Ucraniano também está precisando
de um tratamento similar. Me comprometi com eles em fazer esse pedido e estou fazendo e espero
que seja atendido tanto a situação do Cemitério Ucraniano quanto o do Municipal, pois não é um
custo alto para Prefeitura visto que com um caminhão de brita você cobra uma área extensa.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: muito válida sua Indicação,
quero pedir para assinar junto pois também fui procurado por pessoas. A importância de se ter
acesso fácil ao Cemitério não somente para a população do Município, mas pessoas de fora
frequentam os cemitérios para verem seus entes queridos e acabam tendo uma má impressão da
nossa cidade. Não é uma coisa cara de se fazer, eu sou a favor de se fazer um projeto paisagístico
para os cemitérios para deixar esses lugares mais agradáveis, com acesso melhor, grama, túmulos
conservados. Muito válido sua Indicação e peço para assiná-la junto pois também fui cobrado pelos
cidadãos do nosso Município. Espero que o Executivo providencie o que foi solicitado.
Após explanação o Presidente acatou a Indicação 40/2015 e encaminhou ao Executivo para
providências. Indicação nº 41/2015 de autoria do Vereador Jurandir Ferreira Alves, o qual
solicita que o Poder Executivo, através do Setor de Obras, através do Setor de Obras,
construa 04 (quatro) lixeiras na comunidade do Imbuial. Solicitou ao Secretário que realizasse a
leitura da Indicação. Após o Presidente colocou em discussão a Indicação 41/2015.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: quando aprovamos o Projeto para coleta de lixo
no interior do Município, fiz o comentário que era um lixo de projeto tratando do lixo do município,
continuo com a mesma opinião. Não foram tomadas medidas para que a população fique sabendo
como realmente vai funcionar, procuramos divulgar, até conversei com o Laércio que é o motorista
do caminhão e ele me passou os dias, mas não conseguimos informar todo mundo como deve se
proceder. Então peço que a Prefeitura faça um trabalho de divulgação, pois ela tem condições de
fazer isso, principalmente na rádio passando os dias e horários da coleta de todas as comunidades e
principalmente orientando para que não se coloque o lixo muitos dias antes da coleta. Peço para que
seja construídas essas quatro lixeiras na comunidade do Imbuial e espero que no futuro essa coleta
seja feita de quinze em quinze dias, mas no momento a solicitação é para a divulgação dos dias e
horários e a construção das lixeiras. Seria isso Presidente
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: quero fazer uma pergunta Vereador: qual é a efetividade
desse projeto que nós aprovamos? Se está funcionando, se tem alguma diferença, na tua avaliação
de zero a cinco que nota você dá?
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VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: de zero a cinco. Eu acredito que dois, não
chegou na metade porque para chegar no cinco a coleta tinha que ser no mínimo a cada quinze dias,
e pela coleta ser a cada mês metade da nota já foi por água abaixo pois é um tempo muito longo
para alguém segurar o lixo na sua casa, trinta dias esperando o caminhão vir recolher. Quinze dias
para o interior do Município seria um prazo satisfatório. E o que abaixa também a nota é a questão
da divulgação, procuramos informar a população mas não tenho condições de ir de casa em casa
contando como tem que fazer e não é o meu papel fazer isso, alguém pode entender mal e achar que
eu não quero que levem o lixo. Acho que tem que ter um trabalho de divulgação e um lugar
propício para se colocar o lixo. Temos a coleta, o que é um avanço, mas ainda o projeto é muito
ruim, trinta dias é um prazo muito longo para se fazer uma coleta. Por enquanto não alcançamos o
objetivo esperado. Após explanação o Presidente acatou a Indicação 41/2015 e encaminhou ao
Executivo para providências. Indicação nº 43/2015 de autoria do Vereador Jurandir Ferreira
Alves, o qual solicita que o Poder Executivo, que oficie administrativamente e judicialmente a
empresa Claro Telecom visando a melhoria dos sinais de telefonia da empresa no Município
de Antonio Olinto. Solicitou ao Secretário que realizasse a leitura da Indicação. Após o Presidente
colocou em discussão a Indicação 43/2015.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: nessa Indicação Presidente, em especial gostaria
de pedir também a intervenção do restante dos Vereadores, principalmente os Vereadores da
situação, eu mesmo quero conversar com o Prefeito. A gente sabe que o sinal de telefonia,
principalmente da Claro no Município é nojenta, um absurdo, temos o telefone e não podemos
utilizar, já oficiamos a Claro, todos os Vereadores assinaram juntos, o Prefeito fez também e no
entanto não recebemos resposta alguma. E as pessoas nos cobram sobre a melhoria do sinal, quem
tem que fazer isso é a Claro e eles não nos dão satisfação, é um abuso que acontece no nosso
Município, um descaso do tamanho do mundo. Acredito que o Município deve entrar com uma ação
judicial contra a Claro para que se tenha uma repercussão ou respaldo maior. É um assunto
complexo, tem que ser ver a legalidade, o que a operadora se propôs a fornecer ao Município, fazer
uma cobrança maior de maneira acirrada, que por bem não adianta mais; ofícios já foram
encaminhados e não recebemos nenhuma resposta.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: há cinco meses atrás foram feitos vários ofícios, fiz
junto com o Antônio Resler, para que houvesse melhorias no sinal, da Câmara foram mandados três
ofícios via Sedex, e o Antônio levou pessoalmente na Claro. Foi mandado apenas fazer a medição e
pouco resolveu. É um caso que vem se arrastando e agora o sinal da Claro ficou horrível. Muito
válida sua Indicação Vereador
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: aqui na nossa região percebi que o sinal da Tim e da
Vivo pegam muito bem, nunca tive problemas e aqui temos essa alternativa, hoje mesmo precisei
do sinal da Claro e não estava funcionando, mas no caso da Lagoa já é mais complicado
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: as empresas de telecomunicação encabeçam a
lista de reclamações no PROCON, e o mais importante para nós que é poder falar, ligar e receber
uma ligação, você é privado. Pedimos várias vezes por bem, acho que está na hora do Município
entrar com ações mais drásticas e cobrar um atendimento de qualidade. Seria isso Presidente
Após explanação o Presidente acatou a Indicação 43/2015 e encaminhou ao Executivo para
providências. Presidente Amarildo Stavacz solicitou ao Vereador Jurandir que assumisse a
Presidência da Mesa para apresentação de Indicação de sua autoria. Assumiu a Presidência o
Vereador Jurandir Ferreira Alves.
Indicação nº 42/2015 de autoria do Vereador Amarildo Stavacz, o qual solicita que o Poder
Executivo utilize o recurso a ser devolvido pela Câmara Municipal para o Executivo, para
aquisição de um ônibus a ser utilizado no transporte regular de acadêmicos para os seus
respectivos cursos e demais viagens de caráter acadêmico e cultural. Solicitou ao Secretário que
realizasse a leitura da Indicação. Após o Presidente colocou em discussão a Indicação 42/2015.
VEREADOR AMARILDO STAVACZ: nobre Presidente, Vereadores, quero dizer esse recurso
será em torno de duzentos e cinquenta a duzentos e setenta mil reais, fruto da economia da Câmara
durante o exercício de 2015, onde foram gastos somente o necessário para o bom andamento dos
trabalhos. Espero que o Executivo acate minha Indicação pois é de grande valia para a população,
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principalmente para os estudantes e seus familiares, pois a economia que os alunos vão fazer
poderão custear mensalidades dos seus cursos, por outro lado é um incentivo para que nossos jovens
continuem com seus estudos e contribuam com o desenvolvimento do Município. Será feito um
fechamento no mês de dezembro, mas será em torno de duzentos e cinquenta mil o repasse para a
Prefeitura. Espero que os Vereadores apoiem minha Indicação. Obrigado senhor Presidente.
Após explanação o Presidente acatou a Indicação 42/2015 e encaminhou ao Executivo para
providências. O Presidente Jurandir Ferreira Alves solicitou ao Vereador Amarildo Stavacz que
retornasse à Presidência da Mesa. Vereador Amarildo assumiu a Presidência da Mesa Diretora. Não
havendo matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos Vereadores.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado senhor Presidente,
cumprimentar mais uma vez os nobres Vereadores e público presente. Quero começar deixando um
voto de pesar à família Buski, ao Francisco Buski e Paloma, que infelizmente na última sexta-feira
acabaram perdendo o seu filhinho com dois anos e meio de idade, foi uma morte trágica a família e
pessoas próximas estão sentindo muito a perda desse menino, não saiu ainda o laudo da morte dessa
criança mas tudo indica que foi por meningite. Sabemos que uma doença complicada e que há
muitos anos não se houve falar de casos em nosso município. Mas o que eu quero dizer desse fato
ocorrido, vem de encontro ao que o Jurandir comentou no seu Requerimento,essa criança na quartafeira passada se sentiu mal, consultou aqui em Antonio Olinto e foi encaminhada até o hospital de
São Mateus do Sul, chegando lá o médico começou o tratamento como dor de garganta, infecção de
garganta, passou quinta e sexta e a criança a criança se arruinando e eles tratando como infecção na
garganta, criança de dois anos e meio. Na sexta-feira quando a criança quando piorou o estado eles
levaram a criança para a cidade de Campo Largo mas daí já era tarde e essa criança acabou
falecendo. A minha indignação é saber que mais uma vida foi perdida aqui em nosso Município por
erro médico. E eu pergunto aos Vereadores até quando isso vai acontecer dentro do nosso
Município? Um médico começa a tratar um paciente contra dor de garganta, três dias depois esse
paciente morre; puta merda errei o diagnóstico, no próximo eu acerto. Não é por aí as coisas é uma
vida de uma criança de dois anos e meio que foi perdida. Eu tenho um filho de um ano e três meses
quando ele fica com febre a gente se preocupa. Imagine essa família! Que final de ano essa família
vai ter? o que essa família está passando! Como autoridade do Município o que estamos fazendo
para que não aconteça mais! Morreu mais uma criança, não foi conosco que aconteceu e tomara que
nunca aconteça, acho que temos que tomar providências enérgicas para que esse tipo de coisa não
aconteça porque quando afetar um de nós ou um de nossos familiares aí o buraco é mais embaixo.
Temos que nos solidarizar com essas pessoas. Eu sou muito próximo a eles, o Francisco que eu
chamo de Chico é muito amigo meu e fico muito pensativo, se essa criança recebesse o tratamento
correto antes? O médico de Campo Largo falou que se a criança fosse tratada antes tinha chance de
sobreviver, e agora? Nossa responsabilidade também de cobrar alguma atitude! O Município de
Antonio Olinto não pode se eximir porque foi no hospital de São Mateus porque nós pagamos para
ser atendido lá e mesmo que não pagasse o SUS é para o país inteiro, esse tipo de coisa tem que
acabar, está morrendo muita gente por causa de erro médico, preguiça de atender, de verificar um
pouco mais o que a pessoa tem. Tivemos um caso de uma jovem da Água Amarela do Meio, tem
chegou no Posto de Saúde aqui de Antonio Olinto e o médico simplesmente ligou para São Mateus
falou: “oh, estamos encaminhando para vocês uma paciente que está surtando, está louca”. O
pessoal de São Mateus esperou a chegada da paciente e quando chegou o médico viu essa paciente e
ligou para médico daqui e falou: “oh, como você me manda uma paciente dizendo que ela está
louca e surtando se ela está com problema sério de leucemia, estado quase terminal? O que
aconteceu? Encaminharam a menina para a cidade de Campo Largo e ela acabou falecendo.
Provavelmente estavam tratando a paciente com outro diagnóstico. É aquela história enquanto não
doer em nós, ninguém vai tomar atitude. Temo que ver alguma solução, porque é muito triste e
doloroso ver o sofrimento dessa família. Então deixo a pergunta para vocês: vai ser mais um
paciente a morrer em vão no nosso Município? Seria isso, queria agradecer a presença de todos, boa
noite.
VEREADOR DEOMAR MACHADO LEMES DE OLIVEIRA: obrigado, Presidente. Gostaria
de agradecer a presença dos visitantes. Seria isso. Muito obrigado.
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VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado Presidente. Quero falar para você
Vereador Juninho que aquele requerimento que você fez semana passada da ponte dos Caetanos, eu
também havia pedido para o Prefeito, as manilhas já estão lá e vão fazer o bueiro. Quero agradecer
os visitantes. Seria isso.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: obrigado Presidente, é um uma situação extremamente
grave, uma tristeza imensa. Acho que devemos entender mais essa palavra chamada Ministério
Público, não estou muito a par dessa situação, mas se é como o Vereador Eduardo relatou é caso de
polícia, caso de Ministério Público no meu ponto de vista. Nada disso vai trazer o menino de volta,
mas é uma injustiça muito grande que acontece. No Posto de Saúde o pessoal, as enfermeiras
tentam fazer o trabalho deles, mas falta bastante coisas, tinha que se fazer um estudo e no próximo
mandato, o próximo prefeito vai ter que rever muitas coisas. A gente não pode se eximir desse tipo
de coisa, tem que haver cobrança. Deixo o meu voto de pesar a essa família. Deixo o meu apoio a
Indicações que vocês fizeram. Agradecer a presença de todos. Seria isso.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, agradecer a presença de todos,
seria isso Presidente, obrigado.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, boa noite a todos. Quero
comentar sobre a Emenda do João Arruda, ele está mandando uma emenda para o Município. Vou
ler para vocês: tenho a grata satisfação de informar a Vossa Excelência o empenho de emenda
individual destinada ao Município de Antonio Olinto conforme detalhamento: órgão: Agricultura;
ação: aquisição de retroescavadeira, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e
cinquenta centavos. Então está de parabéns o deputado por mais essa Emenda, vem trabalhando
forte e firme pelo nosso Município, fazendo o bem estar do povo. Esse valor não vai dar para a
retroescavadeira, logo a Prefeitura vai entrar com uma contrapartida de uns cinquenta mil para
conseguir essa máquina, que vai ser um benefício enorme para o Município. Também quero
parabenizar o Prefeito por mais essa conquista junto ao deputado dele. Eu não votei para o João
Arruda, mas na próxima a gente vai estar junto pelo bem estar que ele está fazendo para o
Município. No mais quero agradecer a presença de todos seria isso Presidente.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, também quero deixar meu
voto de pesar à família Buski por essa perda irreparável que é a perda de um filho, sabemos da dor
que isso causa, peço licença ao vereador Deomar para tomá-lo como referência, ele teve uma perda
trágica na família; um irmão vítima de acidente, ele sabe o que é uma família que passa por uma
perda. As maiores cobranças que o Prefeito Fábio fazia quando era vereador era em relação à
Saúde, e realmente estava corretíssimo, havia muitas falhas, havia um convênio com hospital em
Três Barras e era difícil para a população se locomover até lá. Mas eu digo que o hospital de Três
Barras é, no mínimo, mil vezes melhor que o hospital de São Mateus. Não adianta eu ter um
transporte fácil se não é resolvido o meu problema. E veja ainda, Vereador Valdir, não é a questão
do hospital, é a questão do contrato, porque eu sei junto com Ailson Tavares – que era o presidente
do hospital e hoje continua sendo presidente – e também o Peterson – que era o Secretário de
Finanças do governo Veiga - e levamos a proposta de sessenta e oito mil reais para o hospital, e o
Ailson Tavares não quis fechar esse acordo conosco, não quis fechar esse contrato conosco, no
entanto, dois anos fechou um contrato de quarenta e cinco mil com a Prefeitura de Antonio Olinto,
quer dizer; não existe política nisso daí? Me chame de burro, bobo, retardado. Me persigam,
persigam quem aguenta! Está morrendo gente por causa de política! E o dia que for um filho nosso!
Eu apodreço na cadeia mas que eu mato uns cinquenta filhas da puta desse, eu mato! Não quero
saber quem é, o culpado vai pagar! É um absurdo você chegar no Posto de Saúde e enfermeira ligar
para a médica e dizer assim: “dê uma dipirona” vá dar para o filho dela uma dipirona! Eu trouxe o
meu filho com febre no plantão, o dia inteiro eu dando remédio e não baixou a febre, cheguei ali no
Posto, a enfermeira me tratou muito bem, por isso quero enfatizar o trabalho da enfermagem, mas
não era da alçada dela. Mediu a febre e ligou para médica que falou: dê uma dipirona. Falei: vou dar
dipirona coisa nenhuma! Ligue para essa médica vir aqui, se ela não vir vou chamar a polícia por
negligência médica, ela ganha para vir aqui atender. Ligou de volta lá, ela veio depois de uma hora,
exatamente uma hora, aí eu já tinha chamado a polícia. Fizemos o maior rolo lá no Posto de Saúde.
Eu ia fazer o B.O. , ia fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina sobre negligência
médica, o Prefeito Fábio me pediu que eu não fizesse isso que ele iria resolver essa situação, não
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resolveu. Eu hoje me arrependo de não ter feito. Atender por telefone. O que é isso?! Se isso
acontecesse no mandato do Veiga, que era uma merda a saúde, o prefeito ia pedir um quarto para
morar, o Fábio ia pedir um quarto para morar na rádio, ele ia falar vinte e quatro horas por dia na
rádio desse tipo de atendimento. E ainda tem a cara de pau de colocar nessa merda desse jornal,
dizer que nós vereadores que votamos contra a LDO estamos fazendo politicagem. Isso aqui tem
que ter vergonha na cara. Persiga eu, persiga! Pode perseguir, faça o que quiser, eu aguento o
repuxo! Agora vai mexer no setor de Saúde onde pessoas podem morrer! Eu tenho exame na minha
mão que eu vou levar no Ministério Público, que agosto fez um ano, não atenderam por que?
Porque é contra! Um ano em agosto fez aniversário o maldito de um exame! E detalhe essa pessoa
está num estado avantajado da doença, mas é coitadinho, você fala em levar no Ministério Publico,
quase morre de medo! Daí o Prefeito pega o marido dela numa festa no Imbuial, que de certo estava
com o cú cheio de cachaça, e deu uma estaleirada nele e deixou ele mais com medo ainda. Mas eu
não preciso da autorização dele para levar isso para o Ministério Público; vou levar! Você imagine,
senhores Vereadores, vocês que são pais, aqui com exceção do Valdir e do Deomar todos são pais,
se coloque na situação de um pai que perde uma criança de dois anos. Se for perder um dos meus
filhos eu prefiro morrer! Eu quero morrer da pior forma possível! Se coloque na dor desse pai, eu
não conheço eles, mas se coloque no lugar de um pai, de uma mãe! Você perdeu uma criança de
dois anos. Eu fui no velório de uma criança de cinco anos, a mãe pegava o caixãozinho e colocava
no colo, não tinha como não chorar.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: morreu, foi a família inteira.
Ontem mesmo eu conversei com o tio da criança, ele falou que eles não têm vontade de comer, de
trabalhar, a vida deles acabou ali, essa criança era um mimo tão grande para a família. E ele falou:
para nós a família morreu junto. Um desgosto tão grande, não tem como se emocionar. O padre que
fez a celebração – padre Arsênio – não conseguiu fazer a prece de tão emocionado que ele estava,
nunca vi uma coisa dessas. Nessa que você está falando, vereador Jurandir, é importante que as
pessoas saibam como está a Saúde de Antônio Olinto. Se fala muito em rádio e aos quatro ventos,
mas aquela pessoa que realmente precisa não é bem atendida. Um exame simples não pode ser feito
agora só daqui a três meses, tipo: você foi contra agora você aguente. Que nem você falou: faça
com quem pode aguentar a pressão, faça conosco, não faça com aquela pessoa simples, humilde,
que não tem como se defender. Morre um ente querido e a família nem fica sabendo que tinha
direito a ter um medicamento grátis e um atendimento um pouco melhor. Fala-se que o Município
está bem, só estrada não é melhorar o Município, é Saúde, qualidade de vida. Conversando com o
Vereador Deomar fiquei sabendo que outras crianças na comunidade dele acabaram morrendo. E
esse índice de mortalidade infantil do nosso Município, será que no mandato passado tinha. Nós
precisamos de qualidade de vida para a população. Se tiver estradas ruins e você tiver saúde para
sair e enfrentar o barro, você sai. Agora você ter uma estrada boa e não ter condição de saúde para
sair, não vai te resolver uma estrada, então tem que andar as duas coisas juntos. Muito importante o
que você está falando, entendo a tua indignação, você está muito mais vezes no Posto de Saúde e
entende melhor o problema. Mas temos que dar um basta, se encolhe e achar que tudo...vamos
deixar tudo que vai melhorar, está morrendo gente e não está melhorando e cada vez está ficando
pior, como você falou o fato de São Mateus estar mais parte não quer dizer que o atendimento é
melhor. Em Três Barras eu nunca vi morrer uma criança, uma pessoa por negligência médica. É
mais longe mais não interessa, se precisar se tratar em São Paulo, a pessoa tem que ir para melhorar.
Quer fazer politicagem com estrada, com qualquer outra coisa, faça! Mas não use a politicagem na
Saúde. Vamos ter que tomar atitudes drásticas, começar a orientar a população a chamar a polícia
quando for preciso, se chegar e não ter atendimento no Posto de Saúde. No Prefeito não vai doer,
quando ele precisa de um atendimento médico ele não vai no Posto de Saúde, paga particular
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: mas se ele for o médico vai atender muito bem.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR (em aparte): eu preciso da
Saúde, quando eu preciso eu ou minha esposa pega ficha para o meu filho e somos atendidos aqui.
Mas quem tem uma condição bem melhor claro que vai procurar e com razão. Mas no caso do
Prefeito, veja realmente como está, não fique falando coisas que realmente não estão acontecendo
no nosso Município. VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH (em aparte): será que o dinheiro
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dessa retro que o Vereador Wilson falou não tinha que pegar esse dinheiro e se aplicar na Saúde,
comprar um aparelho, fazer uma UTI, uma ambulância...
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE (em aparte): ano que vem virá uma ambulância.
Eu acho que foi uma Emenda, não sei se é viável isso Vereador.

VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR (em aparte): é importante esse
diálogo para que nós nos sensibilizarmos e tentar conseguir o que está precisando, não vamos
esperar mais uma pessoa morrer por falta de um equipamento, uma ambulância, por falta de médico
decente, que acha que tem que atender por telefone um paciente, o que é isso! Nem uma veterinária
não faz isso, pega e vai até o animal para constatar o que está acontecendo! Agora nós temos que
esperar a médica jantar, tomar o bainho dela para daí vir atender o paciente, o que é isso! Comigo
nunca aconteceu porque o pessoal do Posto me conhece e sempre me atenderam bem, mas eu sei de
casos de pessoas que foram muito mal atendidas ali pela médica, de ficar uma hora, duas horas no
inverno, com chuva esperando atendimento. Poxa, se ela ganha para fazer o horário noturno ela tem
que estar ali para cumprir o horário, não em casa assistindo novela e tomando banho. Então muito
válido as suas palavras, entendo a sua indignação, temos que começara a conversar diferente para
que a população seja mais respeitada na área da Saúde.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: só concluindo: é um absurdo o que vem
acontecendo, um descaso total que vem. O Prefeito sabe, eu mesmo informei ele o que está
acontecendo. A politicagem é tão grande, a perseguição é tão grande aos adversários, que eu para
trazer um paciente no Posto, nunca entro no Posto, eu deixo o paciente lá fora e até peço para o
paciente que não diga que eu o trouxe. Porque se eu entrar lá no posto você não tem ideia das caras
feias que eu vejo, parece que está entrando uma pessoa com um mal muito grande, só faltam me
dizer: “ o que você está fazendo aqui, você é contra nós” Compraram o posto agora?
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE (em aparte): eu também já senti na pelo isso no
Posto de Saúde, um dia entrei e fizeram umas caras boas para mim. Então talvez, não estou querendo
defender o Prefeito, não seja o Prefeito. Tem alguém ali dentro, você sabe bem, que faz essa parte de
oposição e situação. Já falei para o Prefeito mexer e deixar um pouco de lado, botar outra pessoa, mas não
aconteceu. Botou outra pessoa mas está mandando do mesmo jeito

VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: concordo com o senhor Vereador Wilson,
realmente é isso que acontece, é um rancor tão grande ao ponto de você imaginar que a pessoa quer
que você morra, então eu para tentar evitar de prejudicar um coitadinho que você traz no Posto eu
oriento a não falar que veio comigo, eu nem entro lá para que isso não aconteça, para a pessoa não
ser prejudicada. Esse tipo de situação não pode acontecer. Uma criança de dois anos se tivesse
talvez um atendimento de qualidade talvez estivesse viva hoje. Exames para três, quatro meses para
frente, é impossível isso e a gente sabe que a Prefeitura tem condições de marcar e resolver. Eu
nunca levei tanta gente para Curitiba para fazer carteirinha na NETPREV como estou levando
agora, uma consulta com especialista leva seis meses, oito meses, um ano para ser marcada, quando
é! Tem esse caso que em agosto fez um ano e ainda não foi marcado, isso não pode acontecer!
Vamos fazer política, é necessário, mas perseguição política em cima de coitadinho, de gente que
realmente precisa, só porque o cara colocou uma placa do adversário, todo mundo tem o direito de
votar. Às vezes a culpa até é nossa, do Vereador que foi lá e insistiu para que ele colocasse a placa,
e ele arrumou uma encrenca com o Prefeito para o resto da vida. Então no Município temos que ter
dois prefeitos: um para a situação e outro para a oposição, isso não pode acontecer minha gente! E
vem acontecendo, os senhores sabem que vem acontecendo isso na área da Saúde. Nós ainda não
tínhamos levantado essa questão. Até uma pessoa ligada a oposição falou assim: “azar quem vai
perder com isso é o Prefeito, ele está se queimando”, tudo bem! Pensando em nós, politicamente, é
bom, né? Mas pensar nesse pai que perdeu uma criança de dois anos, dá nojo de falar de política
numa hora dessas. Você tem coragem de dizer que graças a morte desse piá alguém vai ganhar
voto? Eu prefiro nunca mais ser candidato e que o piá tivesse vivo! Isso vem acontecendo, nós
estamos encontrando uma dificuldade muito grande no Posto, e que vem sendo amenizada essa
situação devido aos profissionais que trabalham lá dentro, um grupo de enfermagem e motoristas
que são pessoas dedicadas, amenizam a situação. mas quando vai para a parte da chefia, quando vai
para a parte de médicos plantonistas a coisa desanda, e são as pessoas que realmente resolvem e não
estão resolvendo nada. Mas que rancor é esse! Então eu rezo por essa família e outras que tiveram
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problemas. Eu mesmo tive a perda de um tio com câncer que também veio ao Posto e o médico não
quis encaminhar para internamento pelo menos para dar uma amenizada na dor. Temos que
priorizar a Saúde o dia que qualquer prefeito for na rádio e dizer que não vai fazer mais estrada no
município porque contratou médicos e comprou remédios eu sou o primeiro a ir lá e parabenizá-lo
e defendê-lo, porque estrada com buraco e sem buraco nós passamos, agora ver pessoas morrerem
por negligência médica e por rancor político é inadmissível. Temos que mostrar porque fomos
eleitos e não ter medo de brigar. Eu sei que as represálias são grande, mas eu aguento e acredito que
todos os senhores também. Aqui não tem nenhum vereador que entrou pela porta dos fundos, os
nove vereadores aqui foram eleitos, secretário, com o perdão da palavra, tem que lamber a bunda do
Prefeito para ganhar um carginho, vereador não! Vereador tem que mostrar se pode ou não sentar
nessa cadeira aqui, temos que exercer nossa função aqui e cobrar e cobrar com ênfase porque a
situação está horrível, está um caos. Peço até desculpas aos Vereadores, a gente se excede um
pouco, mas a gente que é pai, você encarna a dor de um pai que perdeu um filho. Quero parabenizar
a comunidade ucraniana pela realização da Romaria, fiquei sabendo que havia bastante gente e foi
muito boa, não pude estar presente tive um problema de família, meus parabéns ao Jaime, leve
meus parabéns a toda comunidade ucraniana pela organização da Romaria. No mais agradecer a
presença de todos, Presidente, seria.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: também queria deixar o meu voto de pesar à família
desse menino que faleceu, eu soube através das redes sociais e também na festa, via a foto do
menino e fiquei muito emocionado. A Paloma, mãe desse menino, é moradora da Lagoa da Cruz,
conheço ela e Jane que a avó da menino. É muito dolorido para um pai perder um filho, que Deus
conforte essas famílias. Quero deixar meus parabéns pela festa que houve domingo na Igreja
Ucraniana, uma festa muito bonito, uma romaria muito bonita, tive o prazer de almoçar lá, o almoço
estava muito bom. Quero deixar os meus parabéns ao Vereador Jurandir que sexta-feira esteve de
aniversário.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia dezoito de novembro às dezenove horas.

