ATA Nº 1.709, fls. 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima vigésima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio
Olinto, realizada às dezenove horas do dia nove de dezembro de dois mil e quinze. Segundo
Período Legislativo. Segundo Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com o total comparecimento dos senhores Vereadores conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima
vigésima primeira sessão da legislatura 2013/2016, Presidente solicitou ao Secretário que
procedesse a leitura da ata nº 1.708. Requerimento verbal realizada pelo Vereador Eduardo
Rodrigues de Meira Junior, solicitando a dispensa da leitura da Ata 1708. Não havendo objeções, o
Requerimento foi aprovado. Após o presidente pronunciou: - Senhores Vereadores, está em
discussão a Ata nº 1.708. Não havendo manifestações para a retificação, a ATA Nº 1.708 foi
APROVADA sem ratificações. Na leitura das correspondências e Expedientes do Dia constouse: Ofício nº 198/2015 da Prefeitura Municipal de Antonio Olinto, e-mail da Caixa Econômica
Federal, e-mail Caixa GIGOVPG - GE Governo Ponta Grossa/PR. Posteriormente, passou-se à
deliberação de matérias na Ordem do Dia. Primeira Deliberação do Projeto de Lei nº 03/2015,
de autoria do Legislativo Municipal - Vereador Valdir Sidnei Bech. Súmula: “Dispõe sobre
isenção de pagamento de ingresso em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais,
musicais e exibições cinematográficas, atrações ou eventos culturais, esportivos, artísticos e
outros em geral, para pessoas portadoras de deficiências física ou mental e seu acompanhante
no âmbito do Município de Antonio Olinto, Estado do Paraná. Solicitou ao Secretário que
realizasse a leitura do Projeto de Lei e do Parecer Jurídico. Após colocou-a em discussão.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: boa noite Presidente, todos os Vereadores e público
presente. É um Projeto embasado na legalidade, não estamos gerando nenhuma despesa para o
Município através desse projeto, porque até então o Parecer Jurídico seria contrário e nem entraria
na pauta. É um projeto que eu considero simples, nota-se que o Parecer Jurídico é mais extenso que
o Projeto, é um Projeto simples mas de grande valia e importância. Hoje temos a APAE que com
seus professores fazem um bom trabalho, as coisas vão mudando e mudando para melhor, mas
existe uma dificuldade para as pessoas especiais, não são fáceis de se enfrentar e superar, acredito
que eu puder fazer, como Vereador, para tornar a vida dessas pessoas melhor é um ponto que a
gente ganha. Antonio Olinto deixa a desejar na questão cultural e de lazer, mas espetáculos sempre
acontecem, há festivais e apresentações teatrais e é interessante tornar a entrada livre para os
deficientes e seus acompanhantes, para que eles tenham divertimento e distração. Essa é minha
explicação, peço o voto favorável dos senhores, muito obrigado.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: senhor Presidente, nobres
Vereadores, público presente, quero parabenizar o Vereador Valdir pela iniciativa tão bonita,
simples mas de grande importância para as pessoas que serão beneficiadas. Eu trabalho na APAE e
acompanho como é o dia a dia das pessoas com necessidades especiais, mais do que merecido esse
projeto para essas pessoas, e é claro para o acompanhante também. Inclusive na semana passada a
Prefeitura da cidade de Curitiba colocou um outdoor dizendo assim: “pelo fim dos privilégios para
deficientes”, todo mundo se revoltou, picharam a placa. E na verdade a intenção da Prefeitura era
sensibilizar as pessoas. Em seguida a Prefeitura colocou uma outra mensagem dizendo que a
intenção não era tirar vagas das pessoas com necessidades especiais mas sensibilizar as pessoas que
muitas vezes estacionam nas vagas destinadas aos deficientes, muitas das pessoas que ficaram
revoltadas e picharam o outdoor muitas vezes estacionam numa dessas vagas. Mas a intenção da
Prefeitura era sensibilizar e conscientizar as pessoas. Esse tipo de coisa temos que trazer para a
gente; pensamos que não é conosco, que em nossa casa não tem, mas como representantes do povo
temos que tomar atitudes, como a do Vereador Valdir, e tentar aliviar a vida sofrida que eles têm.
Está de parabéns o Vereador Valdir e cada vez que vir um projeto desses aqui na Câmara podem
contar com o meu voto. E se aprovado for vamos repassar para o pessoal da APAE essa novidade e
eles ficarão muito contentes.
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VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: senhor Presidente, nobres Vereadores, público
presente. Também quero manifestar meu total apoio ao projeto e te dar os parabéns por sua
iniciativa. As pessoas portadoras de deficiência e de necessidades especiais vivem em um mundo
totalmente desfavoráveis a eles, sabemos que os pais têm uma tarefa muito mais árdua do que os
outros pais, então eu acho que nós na condição de representantes do povo é importantíssimo que
façamos trabalhos para valorizar essas pessoas e amenizar as dificuldades por elas enfrentadas.
Parabéns Vereador por sua iniciativa. Seria isso Presidente
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: também quero deixar os meus parabéns, Vereador
Valdir, por esse projeto muito viável e bem pensado por tua pessoa, vai beneficiar essas pessoas que
também precisam de lazer, trazer uma alegria, parabéns pelo seus projeto.
Não havendo mias manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em votação
o Projeto de Lei nº 03/2015, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário que se
manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 03/2015 foi aprovado por unânime
decisão. Indicação nº 46/2015 de autoria do Vereador Valdir Sidnei Bech, o qual solicita ao
Poder Executivo, através do setor de obras, que providencie uma carga de pedra para a
estrada de acesso à propriedade do senhor Tadeu Gadonski, na Estrada Velha na localidade
de São Luís. O Presidente colocou em discussão a Indicação.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: senhor Presidente eu fui procurado por esse senhor que
me solicitou a carga de pedra, como todos sabem a situação pode não está fácil para o Prefeito mas
também não está fácil para o Vereador; o povo do interior está pedindo pedras para as estradas.
Sabemos que tem chovido bastante e mesmo se houvesse chovido pouco em 2015 e o pessoal
pedisse uma viagem de pedra, da mesma maneira eu viria aqui e faria a Indicação. Faço, portanto,
essa Indicação, porque é a ferramenta que eu tenho hoje e eu torço para que atendam, até para que
numa próxima sessão eu possa agradecer pelo serviço executado. Fica a minha Indicação e a
cobrança para que o Prefeito através do setor competente realize o serviço.
Após explanação o Presidente acatou a Indicação 46/2015 e encaminhou ao Executivo para
providências. Indicação nº 48/2015 de autoria do Vereador Jurandir Ferreira Alves, o qual
solicita ao Poder Executivo, através do setor de obras, que providencie serviço emergencial na
Comunidade do Imbuial, principalmente na estrada do Cedro e nas estradas que ligam as
lavouras da família Radikoski, da família de Laercio Kupick e outros produtores da
localidade. O Presidente colocou em discussão a Indicação.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: como o texto da Indicação diz é um trabalho
emergencial, peço que isso seja levado em consideração porque essas famílias têm as suas lavouras
de fumo e não conseguem mais retirar a produção, inclusive encalhando e tombando a carreta. Sei
que o momento é de muitas chuvas, mas esse é um trabalho que não pode esperar pois a produção
não espera, espero que o Setor de Obras veja essa situação com carinho, hoje precisam quatro
viagens de pedra para resolver o problema deles e se isso for feito eles estão dispostos a ajudar a
espalhar o material e adequar a estrada, o importante é que eles recebam as pedras pois estão
sofrendo prejuízo por não terem passagem na estrada. E também a estrada principal do Imbuial que
se encontra em situação deplorável e também precisa de reparos emergenciais para que as pessoas
possam se locomover até que o tempo melhora e se possa fazer um trabalho adequado. Importante
hoje é que esses produtores não sejam privados de colher a sua safra. Conto com o apoio dos nobres
Vereadores, do Presidente e posteriormente do Executivo e do Setor de Obras, seria isso Presidente.
Não havendo matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos Vereadores.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: quero cumprimentar mais uma
vez os nobres Vereadores, tenho algumas Indicações verbais também sobre estradas no Município.
A primeira sobre a estrada da comunidade do Pedroso, estrada que dá acesso à antena da operadora
TIM, sentido à Água Amarela, um pouco antes da Fazenda Frutax, tem um local que há quinze dias
os moradores não conseguem passar, e hoje por uma acaso, um destino acabei indo para lá atender
um pessoal da APAE e acabei encalhando lá, então realmente o lugar está precisando de reparos,
vai precisar de um bueiro naquele local, peço que o Executivo dê uma olhada nesse local para ver
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o que pode ser feito, pois também é muito utilizado pelos produtores rurais e também pelos
moradores da Água Amarela quando se deslocam para Antonio Olinto, então é muito importante
que a estrada esteja em boas condições. Outra Indicação é para que o Executivo realize
patrolamento, empedramento e desobstrução de bueiro na comunidade do Posto Train, na estrada
atrás do campo de futebol sentido à casa da Lucia Kapka, é um problema antigo, já foi cobrado de
Departamento de Obras e do Prefeito, e o que me deixa mais indignado é que fica do lado do
depósito de pedras da Prefeitura. Vocês podem perguntar por que esse senhor não tira pedra com o
carrinho de mão? Pois é o que ele estava fazendo! Estava tirando pedra com carrinho de mão e o
Prefeito foi lá e proibiu esse senhor de realizar, daí tudo bem; se ele proibir e mandar uma caçamba
e uma patrola para realizar o trabalho, tranquilo. Mas não foi o que aconteceu, então quero pedir
para que façam esse trabalho. Chega a ser vergonhoso, ao lado do depósito de pedras da Prefeitura e
as pessoas não podem utilizar a pedra. Mais uma Indicação para a Linha Munhoz, em frente a
propriedade do senhor Jose Schelm, sentido a estrada principal da Linha Munhoz, é vergonhosa a
situação dessa estrada, não passa de jeito nenhum, também é um local bastante utilizado por
produtores rurais que moram na Linha Munhoz e se deslocam para a Sede do Município, nos lados
dessa estrada há tanques e quando chove alaga a estrada e vira um lodo, mais essa Indicação para
que o Executivo realize essa obra. Mais uma Indicação para que o Executivo realize empedramento,
patrolamento e construção de um bueiro na rua que dá acesso à Vila Rural em toda a extensão,
passando pela propriedade do senhor Augustinho Mayer descendo até a lavoura do Cidão Mayer,
recebi fotos do pessoal puxando uma carreta com dois tratores, o Cidadão está produzindo pepinos e
não conseguia retirar a sua produção, ruim mesmo nem com trator está conseguindo sair. E também
a estrada principal da Vila Rural, que é praticamente a mesma. E também para a estrada principal da
comunidade de São Luís em frente a propriedade da família Knalt, se você passar hoje lá está bom
mas quando chove vira um atolador, se possível dentro da propriedade deles , sabemos que no
Município a Prefeitura coloca pedra dentro das propriedades particulares, porque não para eles que
são pessoas que contribuem muito para o Município. Minhas Indicações verbais seriam essas.
Quero parabenizar o novo diretor do Colégio Cecília Meireles da Comunidade do Butiá, nosso
amigo Antonio Cubas, que foi eleito na última quinta-feira, tenho certeza que você fará um ótimo
trabalho. Parabenizar também o professor Anderson Alves, o novo diretor do Colégio Duque de
Caxias, também eleito na última quinta-feira. Não tenho nada contra os que não se elegeram, mas
quero parabenizar esses que estão vindo para uma nova gestão, espero que realizem um ótimo
trabalho. E também a nova diretora da Água Amarela de Cima, Joelise Mayer, diretora do Colégio
Ernestina W da Silveira. No mais seria isso, agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite.
VEREADOR DEOMAR LEMES MACHADO DE OLIVEIRA: obrigado Presidente, Presidente
gostaria de fazer uma Indicação Verbal, para que o Prefeito através do Setor de Obras realizasse a
reforma do mata-burro na comunidade da Água Amarela do Meio e a reforma do bueiro em frente a
casa do Agenor de Campos. Seria isso.
VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado senhor Presidente, só queria agradecer
a presença do Antonio Cubas, Zé Pedro, Borba, Joelcio, muito obrigado.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: Presidente, eu quero agradecer o voto favorável de
todos, eu fico muito feliz, importante que estamos fazendo o bem para as pessoas. Falar que o
Projeto do Plano Diretor não entrou em pauta porque não teve a Audiência Pública ainda, depois da
Audiência ele virá para a votação. No mais agradecer a presença de todos, deixar o meu parabéns ao
professor Antonio, novo diretor, e também aos demais diretores que se elegeram, desejar uma boa
sorte, me colocar à disposição de vocês. Obrigado e boa noite.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, boa noite a todos. Quero
agradecer o deputado Felipe Francischini pela resposta à minha solicitação de dois poços artesianos
para o Município, o Instituto das Águas já pediu a documentação para a Prefeitura. Conto com o
Prefeito, que não perca a oportunidade, são duas comunidades que serão favorecidas. No mais
agradecer a presença de todos, seria isso Presidente.
VEREADOR ANIBELI CORDEIRO: obrigado Presidente, nobres Vereadores e público
presente. Quero relatar sobre uma denúncia ao Ministério Público referente a reforma da praça, que
por sinal está ficando muito bonita, estava comentando com a minha irmã que da casa dela antes era
fechado não se via o espaço dos outros por causa das árvores, foi tirado mas vai ser revitalizado. A
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empresa F. F. Ramos junto com o Município forma notificados pelo Ministério Público que havia
uma denúncia, não chegou nem ser parada a obra, foi encaminhada toda a documentação e eis a
resposta da Promotoria: “ desta forma considerando o acima exposto não se verifica qualquer
irregularidade que justifique o prosseguimento do presente feito, não existindo em princípio
qualquer violação”, é importante que se faça a denúncia mas também tem que cobrar a resposta. A
denúncia foi feita e está aqui a resposta: tudo OK. Referente ao Portal da Transparência, o Vereador
Eduardo e Jurandir falaram e eu também não consegui certas informações, estive hoje na Prefeitura
com a contadora e acessei o Portal e ele está funcionando corretamente, existe acessos que a gente
dificulta, até eu tive dificuldade, mas está funcionando perfeitamente até convido os Vereadores
para que falem com a contadora, ela está à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento porque
há dificuldades; cada sistema é um sistema diferente. Como o nobre Vereador Juninho falou que
implantou nessa Casa de Leis um sistema lá é outro, difícil mexer mas está funcionando e tem todas
as informações, até salvei no computador. Eles estão com problema no servidor que é muito antigo,
mas farão uma licitação para ampliar e guardar. Senhor Presidente quero fazer uma Indicação
Verbal para que o Executivo realize reuniões nas comunidades onde são feitas as coletas de lixo,
como o nobre Vereador Jurandir tinha comentado há muito dificuldade na coleta, foi feita a
licitação para o lixo reciclável, mas está sendo recolhido todo o lixo, quem vai para São Mateus e
passa pela Terra Vermelha pode ver um monte de lixo jogado ali, é o lixo que o pessoal joga junto,
a empresa Trans Resíduos coleta apenas o reciclável e fica aquela bagunça, não é que está
acontecendo no nosso Município mas pode vir acontecer, então que se convoque o povo nessas
comunidades e se preste informações sobre a coleta. No mais agradecer a presença de todos, boa
noite, seria isso Presidente.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: boa noite a todos, quero parabenizar o Setor de
Obras, que na terça-feira, um feriado, foram trabalhar na obra da igreja, fizeram uma entrada,
trabalharam o dia inteiro nessa obra. Teve um senhor que falou mal deles e eles não gostaram
muito, por estarem trabalhando no feriado. Fizeram um trabalho perfeito e ficou ótimo, ficou como
o presidente quer, só que fez comentários meio sem noção deles lá, e eles ficaram meio nervosinhos
com ele. Então quero agradecer ao Clair por mandar eles no feriado lá, a eles os motoristas de
caminhão e de patrola que fizeram o serviço. Agradecer ao Prefeito por mandar as máquinas lá no
feriado. Quero agradecer ao Antonio Cubas pela eleição no Colégio Cecília Meireles. Quero
agradecer ao Setor de Obras pelo trabalho que estão fazendo na comunidade do Butiá, ao Clair que
é o Secretário que está sempre junto com as máquinas trabalhando diariamente. Parabenizar o
Prefeito pelo trabalho que vem fazendo nas estradas. Quero dizer também que em Mafra, que é bem
maior que Antonio Olinto e a arrecadação é muito maior, eles tem vinte caminhões, sete
retroescavadeiras, sete patrolas, sete rolos e quatro carregadeiras, só que o Prefeito não conseguiu
fazer as estradas, e ele parou o transporte escolar em regime de urgência por não ter trafegabilidade
nas estradas, imagine as estradas dos produtores como estão lá? Se não conseguem passar na estrada
principal, não passa o transporte escolar e não tem aula por causa disso. Se for comparar com
Antonio Olinto, que tem o seu transporte escolar bem feito e regular e os caminhões puxam pedra o
dia inteiro, dá para dizer que Antonio Olinto está com ótimo trabalho se comparar com as demais
Prefeituras, o trabalho que está sendo feito em Antonio Olinto dá de dez a zero em qualquer
Prefeitura. No mais agradecer a presença de todos, seria isso Presidente, boa noite.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, nobres Vereadores,
público presente. Não posso deixar de fazer um comentário, sem ser repetitivo, mas se faz
necessário, a respeito da Emenda Impositiva que não implantamos em nosso Município. Estava em
São Mateus ontem, e como nós eles estão votando a LOA já como todos os projetos dos vereadores,
totalizando cem mil reais no orçamento deles para cada vereador. Estive olhando e teve um
vereador que uma comunidade pediu à ele um secador comunitário, outros três vereadores fizeram
projeto para compra de um terreno para construção de uma creche. Não é cobrar não é querer voltar
ao passado, mas para o senhor ver Presidente como nós perdemos com a derrubada desse projeto,
não é um dinheiro para o vereador é um dinheiro para as comunidades, projetos que valorizariam o
papel do vereador. Eu tinha o esboço de um projeto, eu fiz uma pesquisa para compra e transporte
de calcário; com vinte e três mil reais eu conseguiria beneficiar trinta produtores, com uma carga de
quinze toneladas para cada produtor já incluso o frete. Meu projeto seria esse; aquisição de calcário
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para produtores rurais de minha comunidade, faria um sorteio e trinta famílias seriam beneficiadas
com isso. Infelizmente não aprovamos isso e os vereadores e o povo perderam. No ano que vem
poderemos apresentar o projeto novamente, quem sabe as opiniões seja outras e consigamos aprovar
esse projeto para que o vereador possa impor um projeto com o obrigatoriedade do Executivo
cumprir. Quero comentar a Indicação Verbal do Vereador Anibeli, ela é muito válida, acho que o
trabalho de divulgação não está chegando nas pessoas, há pessoas colocando o lixo comum com o
reciclável, em dias distantes do dia da coleta. Importante que se realize essas reuniões para mostrar
como deve ser feito. Hoje mesmo fui com o Laércio para Três Barras, foi descarregar lixo lá e
retornaria com uma carga de substrato para mim, infelizmente não conseguimos porque a Rigesa
não tinha o substrato disponível, e comentávamos que muitas pessoas estão desinformadas a
respeito dessa real situação. O caminhão passa hoje e amanhã alguém passa e joga um lixo comum
que ficará por trinta dias aguardando ser recolhido, cachorros vão remexer e criará transtornos para
a comunidade com o lixo espalhado pelas estradas. A reunião nas comunidades teria um impacto
maior e propagaria melhor a informação. Também quero parabenizar o nosso amigo Antonio Cubas
pela eleição no Colégio do Butiá, parabenizar os outros que foram eleitos, espero que façam um
ótimo trabalho á frente da direção, sei que não é nada fácil, minha esposa é diretora de uma escola,
e sei da dificuldade de se ficar a frente de uma instituição de ensino, a cobrança é muito grande
pelos pais, pela Secretaria de Educação, os problemas aparecem e o diretor tem que dar uma
solução, é um trabalho árduo e espero que vocês consigam desenvolvê-lo. E também agradecer os
professores que saíram da direção pelo trabalho realizado como diretores.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH (em aparte): só pegando um gancho no que o Vereador
Wilson falou, me chamou atenção, sempre fazemos Indicações e cobranças, no mandato passado
tivemos a ex- Secretária dona Arlete e semana passada tivemos a dona Adalcir, e comentamos como
é prestigiado o trabalho dos enfermeiros, a gente comentou das estradas mas nunca em relação aos
funcionários porque nossa cobrança é em torno do Prefeito, eu mesmo conversei com o Adir
semana passada e ele me falou que estava numa correria e atendendo vários lugares. Para alguém
que entenda que o vereador está cobrando, jamais a gente cobra dos funcionários, a gente faz as
cobranças em cima dos Secretários e do Prefeito, que é o nosso papel. Acho importante falar isso.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: falando a esse respeito, eu procurei frisar na
minha Indicação o trabalho emergencial, vivemos num momento de clima que não se consegue
fazer um trabalho adequado, por isso sugiro que seja feito um trabalho emergencial nesses setores
onde o produtor está privado do direito de recolher a sua produção, sabemos que surgem no
Município problemas graves, mas pedimos que sejam tomadas medidas principalmente em lugares
onde há encalhadores e nos acessos à lavouras. Me recordo quando o Veiga era prefeito o vereador
Fábio comentou que chuva não era desculpa pois o produtor precisa colher, então vamos dizer a
mesma coisa: chuva não é desculpa o produtor precisa colher, não é porque está chovendo que vai
perder a produção e entendemos o lado do Prefeito que é difícil fazer o trabalho, mas o trabalho
emergencial tem que ser feito. Agradeço a presença de todos, seria isso.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: convoco a todos para a reunião extraordinária em
seguida para a segunda deliberação do Projeto de Lei nº 081/2015, faremos um intervalo de dez
minutos, também convoco todos para a reunião extraordinária para o dia catorze às dezenove horas
e trinta minutos para deliberação do Projeto 082/2015.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia dezesseis de dezembro às dezenove horas.

