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SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima trigésima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis. Primeiro Período
Legislativo. Primeiro Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com a presença total dos Vereadores conforme assinatura no livro de presença. Cumprimentando os
Vereadores e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima trigésima quarta sessão da
legislatura 2013/2016, Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da ata nº 1.721.
Requerimento verbal realizada pelo Vereador Valdir Sidnei Bech solicitando a dispensa da leitura da Ata
1721. Não havendo objeções, o Requerimento foi aprovado. Após o presidente pronunciou: - Senhores
Vereadores, está em discussão a Ata nº 1.721. Não havendo manifestações para a retificação, a ATA Nº
1.721 foi APROVADA sem ratificações. Na leitura das correspondências e Expedientes do Dia constouse: Ofício nº 67/2016 da Prefeitura Municipal de Antonio Olinto, Comunicado nº CM 0031523/2016 do
Ministério da Educação, posteriormente passou-se à deliberação de matérias na Ordem do Dia. Segunda
Deliberação do Projeto de Lei nº 08/2016 de autoria do Poder Legislativo. Súmula: “Dispõe sobre
denominação de logradouro público e dá outras providências.” Presidente solicitou ao Secretário que
realizasse a leitura da Súmula 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 segunda votação o
Projeto de Lei nº 08/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste.
Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 08/2016 foi aprovado em segunda votação por unânime
decisão. Não havendo matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos Vereadores.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado senhor Presidente, quero
cumprimentar os nobres Vereadores e o público presente, quero dar o voto de pesar à família Baida e
Ziomek pela tragédia que aconteceu com essa criança, uma situação que não tem quem não se solidarize
com a família com a família, o desespero que está essa mãe e esse pai e os familiares com essa tragédia que
aconteceu, a gente que tem filho pequeno acaba pegando um pouco da dor dessa mãe, não só quem tem
filho mas todo mundo que conhecia a mãe e a criança, eu posso falar com propriedade ela trabalhou aqui
em Antonio Olinto com doméstica e ela sempre passava ao lado da APAE sempre com a menininha junto,
sabemos que é uma mulher batalhadora e cuidava muito dessa criança e infelizmente num descuido
aconteceu essa fatalidade, então deixo o meu voto de pesar á família por essa perda irreparável. Quero
comentar a respeito desses cartazes, queria saber se algum dos Vereadores recebeu pedido para ajuda para
patrocínio para confecção desses cartazes? Então assim, não estou Presidente, querendo acusar ninguém,
foi algo que me falaram e é bom a gente esclarecer e a Câmara dos Vereadores o debate é para isso, então
o pessoal da Comissão da Igreja veio e me falou assim: “Juninho por que só Vereador Amarildo ajudou
patrocinar a confecção desses cartazes?”, falei que para mim não chegou nenhum pedido, eles falaram que
o próprio Presidente veio aqui e falou que nenhum Vereador quis ajudar na confecção, não estou falando
que essa seja isso mesma a real versão da história , então estou aqui para esclarecer e perguntei para vocês
porque eu não recebi esse pedido para patrocínio, então para esclarecer pois foi isso que comentaram,
senhor Presidente, se é verdade eu não sei, mas que comentaram que nenhum Vereador quis ajudar a pagar
o patrocínio para confecção dos cartazes, então seria isso, depois se o senhor quiser comentar...
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PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: então Vereador, eu fui chamado e falaram para mim se eu
podia patrocinar, dai eu digo: não, eu patrocino, mas que, assim que os outros Vereadores, eu não me
ofereci.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: não, que nem eu falo, é bom a gente
esclarecer porque para mim ficou uma situação chata perante o pessoal da Comissão, ficou assim: os
Vereadores não quiseram ajudar. Pode ser que alguém falou isso de má vontade só para criar um clima,
mas é bom a gente comentar porque sempre que somos procurados por essa Comissões todo mundo dá suas
contribuições quando pode e quando não pode se explica, mas quando não chega à nós dai fica complicado
e eu realmente não recebi.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: o pedido foi feito para minha pessoa pessoalmente se eu podia
patrocinar, eu digo: não, posso patrocinar, não falaram em outros Vereadores, senão teria falado para vocês
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: essas pessoas que comentaram falaram
que o próprio padre tinha repassado para você essa informação para você repassar para os demais
Vereadores, e daí essa pessoa que me comentou que, não, o Presidente voltou lá e falou assim: “não, os
Vereadores não quiseram patrocinar, então eu vou patrocinar”, daí o padre até elogiou a tua atitude de
patrocinar e ajudar sozinho, então só para que conste em ata que eu não recebi esse pedido de patrocínio
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: se fosse feito o pedido para a Câmara patrocinar eu teria
repassado para vocês, o padre mesmo veio e falou para mim: Amarildo, como você está sempre fazendo
Indicações para a nossa Igreja, vocês ajuda nós no patrocínio?”, não, ajudo sem problema, ele falou para
mim. Se ele falasse: os Vereadores ajudam? Eu teria repassado para vocês e como sempre estamos um
ajudando o outro aqui e há bastante patrocínios, os Vereadores, eu nem falei, daí eu patrocino os convites
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: então só para esclarecer: para você ele
não pediu para repassar para os demais Vereadores?
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: não.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: não, então tranquilo, é bom a gente
conversar e esclarecer da melhor forma possível, eu não comentei com mais ninguém, procurei saber aqui
isso para...Vereador Wilson quer comentar alguma coisa?... para esclarecer mais essas questões, mas então
da minha parte...
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: essa pessoa, posso saber quem comentou?
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: o pessoal da Comissão
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: da Comissão.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: o pessoal da Comissão comentou que
o padre comentou com eles que você repassou a informação de que os demais Vereadores não queriam
colaborar. Como eu falei, não sei, até não conversei com o padre, até posso ir conversar, esclarecer até
porque eu tenho uma boa relação com eles, é só para acabar esclarecendo, então da minha parte seria isso.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: Vereador, procure o Padre Mario, ele vai confirmar para você.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: tranquilo então, no mais agradecer a
presença de todos e desejar um boa noite, obrigado.
VEREADOR DEOMAR LEMES MACHADO DE OLIVEIRA: primeiramente agradecer a presença
de todos, deixar o meu voto de pesar do Helio Baida. Queria fazer um Indicação Verbal para que o Prefeito,
através do Setor de Obras, fizesse o patrolamento e empedramento nas estradas da Água Amarela do Meio,
seria isso, muito obrigado.
VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado Presidente, quero agradecer a presença de
todos os visitantes, deixar o voto de pesar à família Baida, e falar para você Juninho que para mim ninguém
pediu, sempre eu ajudo todas as igrejas e para mim ninguém falou, mas eu ajudo, pode falar para eles que
eu ajudo, eu ajudo a patrocinar, seria isso, muito obrigado.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: obrigado Presidente, também quero deixar meu voto de pesar à
família pela fatalidade, no mais agradecer a presença de todos, seria isso Presidente.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, quero deixar o meu voto de pesar à
família Baida pelo falecimento do nenezinho de dois anos, no mais agradecer a presença de todos. Boa
noite.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO: obrigado Presidente, nobres Vereadores e público
presente, quero deixar o voto de pesar e sentimentos às famílias Baida e Ziomek pela tragédia que acabou
acontecendo na família deles, estivemos presentes no velório da Ana Paula, inclusive o nosso Chefe de
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Gabinete estava lá, uma tristeza que não tem como falar, todo mundo se emocionou, que Deus conforte
essa família e que ilumine o caminho dos pais, Helio e Vera Lúcia, porque é uma coisa que a gente não tem
o que eu falar, só dar o apoio de amigo e que Deus conforte eles. Deixar o
voto de pesar para a família Dubiel e Ferreira pelo falecimento da dona Helena no último final de semana,
agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, boa noite a todos, quero deixar o
meu voto de pesar à família Baida pelo acontecimento, a gente que é pai e tem filho nessa idade sente muito,
é difícil para a família isso. Quero fazer um convite para a inauguração do Ginásio de Esportes Marcos
Antonio Siqueira que vai acontecer no dia seis de maio as dezoito horas, estão todos convidados. Foi
inaugurado na Campina a reforma do Posto de Saúde, está de parabéns a Administração sempre melhorando
a Saúde de nosso Município. No mais agradecer a presença de todos, seria isso Presidente.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, hoje unicamente gostaria de
deixar meu voto de pesar à família Dubiel e Ferreira pelo falecimento da dona Helena e um voto de pesar
à família Baida e Ziomek pelo falecimento trágico da filhinha deles, que Deus conforte essa família, a gente
senta na pele o que é isso, a gente que é pai sabe que a perda de um filho, nunca perdi um, mas imagino
que é uma coisa irreparável para o resto da vida, essa família vai ter que ter muita força, muita fé em Deus
e apoio de amigos e parentes para superar uma perda tão trágica, que Deus conforte eles. No mais agradeço
a presença do público, seria isso.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: também quero deixar o meu voto de pesar à família da Don
Helena Dubiel que faleceu domingo passado e também meu voto de pesar à família Baida e Ziomek, quem
foi no velório da Ana Paula, não teve pessoa que saiu de lá sem chorar porque é muito triste ver um anjinho
daquele no caixão, é muito doloroso para gente e então imagine para os pais, para os avôs e tios, muito
triste e muito doloroso, então fica os sentimentos de todos os funcionários da Câmara, dos Vereadores e de
minha pessoa também. Queria convidar para no domingo virem para a inauguração da praça, estão todos
convidados, será às onze horas. Quero convocar os senhores Vereadores para a sessão extraordinária dia
cinco de maio às dezenove horas para deliberação do Projeto de Lei 90/2016 de autoria do Poder Executivo.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão
marcando a próxima sessão ordinária para o dia quatro de maio de 2016 às dezenove horas.

