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SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da décima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezessete.
Primeiro Período Legislativo. Primeiro Semestre. Legislatura 2017/2020. Décima
quarta Legislatura.
Presidente: ANIBELI CORDEIRO
Secretária: TANIA MARA MACHIAVELLI
Justificada a ausência do Vereador Rinaldo Antonio Pelegrino conforme assinatura no livro
de presença. Cumprimentando os Vereadores e ao público presente o Presidente declarou
aberta a décima quarta Sessão Ordinária da Legislatura 2017/2020. O Presidente Anibeli
Cordeiro justificou a ausência do Vereador Rinaldo Antonio Pelegrino por motivo de saúde.
Em seguida o Presidente solicitou a secretária que realizasse a leitura da Ata nº 1765.
Requerimento do Vereador Jurandir Ferreira Alves solicitando a dispensa da leitura da Ata,
solicitação aceita pelo Presidente. Prosseguindo o Presidente pronunciou: Senhores
Vereadores, está em discussão a Ata nº 1765. Não havendo manifestações para retificação,
a ATA 1765 foi APROVADA. Na leitura das correspondências e Expedientes do Dia
constou-se Comunicado 053205/2017 do Ministério da Educação, Oficio nº 187/2017 Ministério Público do Estado do Paraná – 1º Promotoria da Comarca de são Mateus do Sul
Ofício nº 69/2017 da Câmara Municipal de Antonio Olinto.
DELIBERAÇÃO DE MATÉRIAS NA ORDEM DO DIA. Primeira 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 a Secretária que realizasse a leitura do Projeto de Lei. Após a leitura o Presidente
colocou o Projeto de Lei em discussão.
VEREADOR ANIBELI: Só para ressaltar aqui, em conversa com o Vereador Rinaldo ele
pediu para agradecer o Executivo que atendeu essa demanda da localidade, dizer que ele está
contente com esse Projeto e ele queria estar presente, mas não pode estar pelo acontecido.
Deixar os agradecimentos em nome dele e de toda comunidade de Água Amarela de Baixo
e Posto Train.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: Presidente gostaria de comentar sobre
esse Projeto, estava conversando a um tempo atrás, não só com o Vereador Rinaldo que é da
comunidade, mas com outros dirigentes o Cantú, o Sérgio, o João Mazur e falavam da
necessidade da Igreja adquirir o terreno, falaram até de comprar o terreno, a gente sabe que
Órgão público não pode vender para uma entidade como a Igreja, talvez até possa mas a
burocracia é bem maior e fazer uma doação é inviável. Ficou acertado o comodato por tempo
indeterminado. É uma área que não tem outra utilização pela Prefeitura e a construção de
um baração comunitário que não só a comunidade da Água Amarela de Baixo, mas outras
comunidade poderão usufruir, pois o baração é da Igreja e está em cima de um terreno
público. É importante que aprovemos esse Projeto para dar apoio a comunidade. Seria isso
Presidente.
PRESIDENTE VEREADOR ANIBELI: como ressaltou o Projeto vai ficar a disposição
da Assistência Social, para a comunidade realizar reuniões, cedido para construção, mas
continua sendo do Município.
Presidente proferiu: Está em primeira 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 primeira
votação.
Não havendo mais matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos
Vereadores.
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VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: Obrigado Presidente, gostaria de
parabenizar a comunidade de Água Amarela de Baixo pela realização da Festa deles, um dia
chato com bastante chuva no sábado principalmente, ontem um dia feio brusco, mas mesmo
assim deu uma Festa muito boa. Parabéns a todos os organizadores, o Vereador Rinaldo que
é uma das pessoas que participam e que fazem parte da Diretoria. Então parabéns a todos
pela organização. No mais agradeço a presença de todos, seria isso Presidente muito
obrigado. Em especial minha filha Helena.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, quero agradecer a
presença de todos, seria isso.
VEREADOR MARINALDO SCHIMIDT LEMES: obrigado senhor Presidente, queria
agradecer o público presente. Agradecer o pastor pela instalação dos pontos de ônibus, eu
pedi e fui atendido e o Prefeito também. Seria isso, muito obrigado.
CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO: Obrigado Senhor Presidente,
também gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Comunidade Ucraniana,
agradecer ao Prefeito Fábio que cedeu o ônibus para levar algumas pessoas da comunidade
até Cruz Machado em uma Romaria. Seria isso, agradecer a presença de todos vocês, as
pessoas presentes. Desejar uma boa noite a todos.
VEREADOR JOSÉ CLEOMAR MACHIAVELLI: Boa noite Presidente, público
presente. Não vou fazer uso da palavra hoje. Quero agradecer os organizadores da Festa da
Água Amarela de Baixo, eu não pude estar presente, fui para Pitanga com meu Irmão Itamar
visitar um tio que estava doente. Soube que deu uma Festa boa, meus parabéns eu ajudei, dei
um brinde, prometi e levei lá sexta feira. Sempre fui nas Festas, mas essa não pude ir. Mas
tem mais, vou participar nas próximas. Isso ai Presidente muito Obrigado.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: Obrigado Presidente, boa noite a todos,
quero agradecer a presença de todos e dos Vereadores. Seria isso.
VEREADORA TANIA MARA MACHIAVELLI: Boa noite a todos. Como o Anibeli
falou, com certeza esse Projeto que entrou hoje aqui na Câmara para a construção do
pavilhão que vai beneficiar não só a comunidade da Água Amarela de Baixo, mas também
a Comunidade da Lagoa da Cruz, Imbuial, Água Amarela do Meio, Água Amarela de Cima.
A gente tem vários Cursos no Município e com certeza esses cursos e Palestras podem ser
realizados lá também. Então é com certeza um Projeto que deve ser aprovado. Gostaria de
agradecer a presença de todos. Seria isso, uma boa noite.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: Quero só mais uma vez agradecer em nome do
Rinaldo a primeira votação desse Projeto, era uma demanda dele que há muito tempo como
o Vereador Jurandir comentou as Comissões, não só essa Comissão mas as anteriores
reivindicavam esse pedaço de terreno para construir o baração. É muito bom, o Vereador
Rinaldo está contente e pediu para ressaltar o agradecimento dele, agradecer ao Prefeito e
também agradecer a todos que aprovaram esse Projeto, vai vir a segunda votação e com
certeza será aprovado. Em nome dele agradecer a todos que compareceram à Festa e um dos
fatores foi que ele se exaltou demais no sábado e no domingo e se sentiu mal. Vai dar tudo
certo e com a graça de Deus vai ocorrer tudo bem. Falar também que essa semana que passou
tivemos Audiência Pública do 1º Quadrimestre do Executivo, Legislativo e da Secretária de
Saúde, a Casa estava cheia estava bom a presença dos Vereadores e dizer que é importante
o acompanhamento do pessoal nessas Audiências Públicas, pois tem todos os
esclarecimentos de tudo que é feito. Claro, tem o Portal da Transparência mas a Audiência
Publica é para levar a toda a população os acontecimentos dos Órgãos Públicos. Agradecer
a Emenda do Deputado Federal João Arruda que nos presenteou com mais um caminhão que
veio semana passada no valor de R$ 190.666,33 (cento e noventa mil seiscentos e sessenta
e seis reais e trinta e três centavos), uma contrapartida da Prefeitura de R$ 72.153,12 (setenta
e dois mil cento e cinquenta e três reais e doze centavos). Graças a Deus a gente tem bons
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representantes lá em Brasília e estão olhando por nós, trouxeram muitas Emendas, muitos
investimentos ao nosso Município e vão continuar trazendo, eu acho que dessa forma nós
não só devemos, mas temos que ajudar as pessoas que nós ajudam.
Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão
marcando a próxima Sessão Ordinária para o dia 05 de junho de 2017 às dezenove horas.

