ATA Nº 1760Fls 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da oitava sessão Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia dez de abril de dois mil e dezessete. Primeiro
Período Legislativo. Primeiro Semestre. Legislatura 2017/2020. Décima quarta
Legislatura.
Presidente: RINALDO ANTONIO PELEGRINO
Secretário: CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO
Com total comparecimento dos vereadores conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente o Presidente declarou aberta a
oitava sessão ordinária da Legislatura 2017/2020, Presidente solicitou ao secretário
que realizasse a leitura da Ata nº 1759. Requerimento Verbal do Vereador Wilson
Napoleão Guenze solicitou a dispensa da leitura da Ata, Requerimento foi acatado
pelo Presidente. Em seguida, o Presidente pronunciou: Senhores Vereadores, está
em discussão a Ata nº 1759. Não havendo manifestações para retificação, a ATA
1759 foi APROVADA. Na leitura das correspondências e Expedientes do Dia
constou-se: Ofício nº 177/SPPS/MF do Ministério da Fazenda, Resposta do Senado
Federal em resposta ao nosso Ofício 18/2017, Convite do Deputado Guto Silva 1º
Vice Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Comunicados nº
CM026457/2017, CM26458/2017 e CM 026459/2017 do Ministério da Educação,
Ofício
nº
051/2017
da
Câmara
Municipal
de
Antonio Olinto. Deliberação de matérias na Ordem do Dia. Primeira Deliberação
do Projeto de Lei nº 103/2017 de autoria do Poder Executivo. Súmula: Institui o
Programa de Recuperação Fiscal do Município de Antonio Olinto, ano 2017.
Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do Projeto de Lei. Após o
Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão. Não havendo manifestações por
parte dos Vereadores o Presidente proferiu: Está em primeira votação o Projeto de
Lei nº 103/2017 quem for a favor permaneça sentado e quem for contrário que se
manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 103/2017 foi aprovado
por unânime decisão em primeira votação. Primeira Deliberação do Projeto de
Lei nº 106/2017 de autoria do Poder Executivo. Súmula: Autoriza o Poder
Executivo a destinar recursos à concessão de transferências voluntárias e dá
outras providências. Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do
Projeto de Lei. Após o Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão. Não
havendo manifestações por parte dos Vereadores o Presidente proferiu: Está em
primeira votação o Projeto de Lei nº 106/2017 quem for a favor permaneça sentado e
quem for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei
nº 106/2017 foi aprovado por unânime decisão em primeira votação. Segunda
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 Neto. Presidente solicitou ao Secretário que
realizasse a leitura da súmula do Projeto de Lei. Após o Presidente colocou o Projeto
em discussão.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: obrigado senhor Presidente, nobres
Vereadores e público presente, o que dizer do senhor João Karpovitch Neto? Na
justificativa da reunião passada eu disse tudo: é uma pessoa de oitenta anos e quarenta
e seis de diácono na Igreja Ucraniana Imaculada Conceição, foi também diretor da

Escola Duque de Caxias no ano de 1984, é um exemplo de pessoa a ser seguido e
merecedor do título.
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores o Presidente proferiu:
Está em segunda 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 segunda votação.
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, quero parabenizar as duas comunidades, a comunidade
da
Água Amarela de Cima e comunidade da Vila Rural no Cerro pela organização das
festas, parabéns a todos os organizadores. Quero agradecer a presença de todos, hoje
em especial do Prefeito Municipal, seria isso Presidente, obrigado.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, quero agradecer
a presença de todos, seria isso, boa noite.
VEREADOR MARINALDO SCHIMIDT LEMES: obrigado senhor Presidente,
quero agradecer ao público presente, em especial a presença do Prefeito Fábio, aos
noves Vereadores, seria isso, boa noite a todos.
VEREADORA TANIA MARA MACHIAVELLI: boa noite a todos, gostaria de
agradecer a presença de todos em especial ao Prefeito Fábio, agradecer ao Pastor
Romildo, eu solicitei a ele que arrumasse um ponto de ônibus escolar e ele arrumou.
Quero deixar o meu voto de pesar à família do Moacir Siqueira, nossa comunidade é
muito pequena para tantas tragédias, tantos acontecimentos que nos abalam, se nós
morássemos em um lugar grande como Curitiba, que a gente não conhecesse, mas
aqui nós nos conhecemos todos e essas tragédias nos abalam, também à família do
seu Chico Jomek que trabalhou muitos anos na Prefeitura e depois se aposentou,
deixar o meu voto de pesar a eles também, quero agradecer a presença de todos, boa
noite
VEREADOR JOSÉ CLEOMAR MACHIAVELLI: senhor Presidente, senhores
Vereadores, quero agradecer a presença de todos, hoje temos a presença do Prefeito
Municipal, seu Homéro, a esposa do Vereador Anibeli, Tico, Pastor Osvaldo, Pastor
Romildo – o homem que trabalha com a parte elétrica do Município – Eu quero
agradecer todos vocês. Quero fazer duas Indicações Verbais, já fiz pessoalmente e
não fizeram, então quero fazer verbal novamente para não fazer por escrito; a
melhoria na Casa da Cultura, ela é o centro da cidade, muitas gente vem de fora e
tiram foto, e ela está feia e não custa nada uma pintura, porque é nossa Casa de
Cultura, então peço ao Prefeito e Chefe de Gabinete também, falei com a Secretária
Solange e não adiantou, eu acho que é importante pois é um dos cartões de visita da
nossa cidade e também eu queria pedir uma Indicação Verbal para a estrada do seu
Lauro Schimidt, tem bastante moradores, foi feito um pedaço e abandonaram não sei
o porquê, falei com o Antoninho e ele mudou a cerca, e tem várias casas boas lá e por
sinal e o caminhão de lixo não está tirando o lixo, estão pondo o lixo no meu terreno
lá embaixo, então peço que façam melhorias lá, eu não moro lá, mas o povo pede para
gente e gozam da cara da gente, esses dias eu fui lá e falaram: “daí Zeca e a rua?”,
falei: “não, vai sair, pode ficar tranquilo, estão fazendo em tudo que é lugar, porque
não vão fazer aqui, só porque eu pedi? Não, acho que não tem nada a ver.” Então
faço esse pedido verbalmente se não fizer eu faço por escrito na próxima reunião,

mas tenho certeza que vão me atender, porque a gente não impede nada, coopera,
vota tudo certinho e têm direito de pedir as coisas, vereador é para isso: atender o
povo, muito obrigado e tenho certeza que serei atendido.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, boa noite a
todos, quero agradecer a presença de todos e em especial a presença do Prefeito Fábio,
seria isso, muito obrigado.
VEREADOR CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO: obrigado
Presidente, quero deixar o voto de pesar a família do Chico e do Moacir Siqueira da
Lagoa da Cruz pelo falecimento, no mais quero agradecer a presença de todas as
pessoas em especial ao Prefeito Fábio, seria isso, muito obrigado.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: obrigado senhor Presidente, nobres
Vereadores e público presente, quero agradecer aos nobres Vereadores pela
aprovação do Projeto de Lei de minha autoria que concede o título de Cidadão
Benemérito ao senhor João Karpovicz Neto. Deixar o meu voto de pesar à família
Siqueira pelo falecimento do senhor Moacir Siqueira da Lagoa da Cruz e meu voto
de pesar à família Jomek pelo falecimento do seu Chico Jomek, também estive junto
com o Chefe de Gabinete, faleceu na tarde de ontem o
Mariano Iaros, desejar um voto de pesar a eles. Quarta-feira passada estive junto com
o Prefeito e a Vereadora Tania em Curitiba onde recebemos um recurso de cento e
vinte mil reais destinado à Saúde, vão ser adquiridos três veículos que vão ser de
grande valia, também junto com o Prefeito e a Vereador protocolei um ofício para a
deputada Maria Vitória para que ela viabilizasse um Projeto de Lei para que se
aumentasse o prazo de exames referentes à anemia infecciosa equina, de 60 dias para
180 dias, esse Projeto já existe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e é de grande
valia, conversando com o Jurídico ele deu o parecer que não cabia ao Legislativo
Municipal e sim ao Legislativo Estadual aí encaminhamos para a deputada dar o
procedimento. Também quero fazer relato pois muitas pessoas estão perguntando a
respeito do Portal, conversei com o Prefeito e até pedi para ele para eu fazer
esclarecimentos aqui referente o Portal que está sendo instalado na entrada do nosso
Município, rodovia João Francisco Siqueira PR-281. Esse portal, senhores
Vereadores e público presente, é uma Emenda Parlamentar do Deputado Federal
Sandro Alex, foi protocolado o Empenho em 03 de Julho de 2014, é uma Emenda
destinada ao Turismo, ele veio ao Executivo que protocolou e fez todo o
procedimento e em 08 de Setembro de 2014 foi feito o contrato, seria o repasse, esse
contrato é de repasse entre a União Federal por intermédio do Ministério do Turismo
representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Antonio Olinto e quem
fiscaliza e gerencia isso é a GIDUR- um órgão que não passa nada e tudo tem que ser
feito dentro dos conformes – e esse contrato depois de elaborado e assinado é
encaminhado ao GIDUR no prazo de oito meses e eles têm um mês para avaliar e ver
se está tudo certo, só dá continuidade se estiver tudo certo, portanto estava tudo
correto foi encaminhado para licitação, foi feita a licitação, compareceram duas
empresas e sai no valor de R$ 251.267,69 e a Prefeitura entrou com uma contra
partida de R$ 7.517,69, então o custo para o Município é de R$ 7.517,69 e o restante
é do Governo Federal, da Emenda do Deputado Sandro Alex. Muitos questionam:
por que esse valor? Não somos nós que elaboramos, nem pedimos também, ele cedeu
e como vamos recusar uma obra? Então a obra veio, foi feita toda a documentação,
fiscalizada pela GIDUR, e muitos perguntam: já foi paga? Não, tudo é dentro de uma
planilha que foi feita por um engenheiro mandado pelo Caixa Econômica, parte da

GIDUR, toda ela avaliada para depois abrir a licitação, então o valor pago até o
momento foi R$ 15.308,82 que é parte da fundação, somente isso, a Caixa Econômica
paga o restante a medição da obra. O que é a medição da obra? Instalação e conclusão
do pagamento em duas partes. Então como a gente comenta: é um valor alto, mas se
não aceitar não faz! Só relatando que na nossa região de vinte municípios, onze
receberam o portal e todos dentro desse valor dentro do padrão do Governo Federal,
então quero deixar esse relato porque muitos querem saber. Nesse momento faço um
convite, nobres Vereadores e público presente, vamos convidar o povo, vamos
mandar o povo vir na Câmara para saber o trabalho do vereador em cada comunidade
e saber o que estamos votando, hoje votamos o REFIS que é de grande importância
para Município porque é a receita de nosso Município, a receita é muito baixa em
nosso Município, o povo quer cobrar mas não vem aqui para saber, então é um apelo
ao povo que eu faço para vir e ver o que está acontecendo. No mais agradeço a
presença de todos, em especial a do Prefeito e da minha esposa, seria isso, muito
obrigado.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES (em aparte): quero deixar meu
voto de pesar à família do Chico Jomek, que era um trabalhador do Município, se
aposentou como funcionário da Prefeitura e também à família do Moacir, pai do Jean,
a todos os parentes por qual eu tenho um carinho especial, e fica aquele ar de
perplexidade porque dizem, pelas informações preliminares, que a pessoa que bateu
no carro do seu Moacir estava errado, estava fazendo a ultrapassagem em um ponto
proibido e veio a colidir com o carro dele e ele veio a falecer, então fica uma tristeza
ainda maior saber que ele morreu vítima da
imprudência de outra pessoa, então deixo o meu carinho e toda a solidariedade à
família do Moacir, seria isso, muito obrigado.
PRESIDENTE RINALDO ANTONIO PELEGRINO: quero agradecer ao
Vereador Anibeli pelas explicações a respeito da Emenda do Portal, isso é bom para
que todos fiquem atualizados a respeito dos procedimentos de como é feito as coisas,
é por etapa e se não estiver tudo certo não dão sinal verde. Quero agradecer ao pessoal
que hoje está presente, ao Prefeito Fábio, ao Pastor Romildo, Cristiane a esposa do
Vereador Anibeli, ao seu Homéro, sejam sempre bem vindos a essa Casa, suas
presenças são muito importante. Quero deixar o meu voto de pesar à família do
Siqueira pelo falecimento do Moacir quando voltava do trabalho ele e mais três
pessoas, essa fatalidades ocorrem e nos deixam muito triste, também à família do
Chico Jomek que foi funcionário público e muito contribuiu para o Município nossas
condolências à família. Estive hoje em São Mateus do Sul na rádio Cultura Sul
prestigiando o evento promovido pelo nosso amigo Emerson que marcou a nova
frequência da rádio que vai possibilitar uma melhor sintonia para o nosso Município
e municípios vizinhos, estiveram várias autoridades presentes, o Prefeito Fábio, o
Prefeito de Triunfo Abimael, vereadores e vários empresários, parabéns a Cultura Sul
por mais essa conquista. Ficou para cada vereador um balanço das contas da Câmara
do primeiro trimestre, está tudo especificado, as receitas e despesas, então
conseguimos, com o apoio de todo mundo, da nossa equipe de colaboradores de nossa
Câmara que sempre estão vendo a melhor forma de gastar, sempre procurando o
menor preço para ajudar na economia do Município, pois todos sabem que a situação
do País não é boa, então o que a gente economizar vai favorecer o nosso Município
em todos os setores, então temos um demonstrativo explicando todos as despesas e

receitas e temos um saldo de quase oitenta e cinco mil reais que não foi usado e vai
favorecer o nosso Município, então agradeço a todos que colaboraram , estamos aqui
para fazer o melhor dentro do possível. Também quero agradecer o Setor de Obras
pelos trabalhos realizados em todo o Município, é um importante suporte nessa época
de colheita e o pessoal precisa se deslocar para fazer a colheita de seus produtos, está
dando tudo certo e agradeço a todos pela colaboração e trabalho empenhado.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia dezessete de abril
de 2017 às dezenove horas.

