ATA Nº 1.727, fls. 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima trigésima nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia primeiro de junho de dois mil e dezesseis. Primeiro Período
Legislativo. Primeiro Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com o comparecimento total dos Vereadores conforme assinatura no livro de presença.
Cumprimentando os Vereadores e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima
trigésima nona sessão da legislatura 2013/2016, Presidente solicitou ao Secretário que procedesse
a leitura da ata nº 1.726. Requerimento verbal realizada pelo Vereador João Issacard Borba
solicitando a dispensa da leitura da Ata 1726. Não havendo objeções, o Requerimento foi aprovado.
Após o presidente pronunciou: - Senhores Vereadores, está em discussão a Ata nº 1.726. Não
havendo manifestações para a retificação, a ATA Nº 1.726 foi APROVADA sem ratificações. Na
leitura das correspondências e Expedientes do Dia constou-se: Ofício 088/2016 da Prefeitura
Municipal de Antonio Olinto, Ofício Circular 039/2016 do Colégio Estadual Duque de Caxias,
Comunicado CM 43958/2016 do Ministério da Educação, Convite da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus. Posteriormente passou-se à deliberação de matérias na Ordem do Dia. Segunda
Deliberação do Projeto de Lei nº 089/2016 de autoria do Poder Executivo. Súmula: “Institui o
Comitê Municipal do Transporte Escolar.” O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura
do Projeto de Lei. Após o Presidente colocou o Projeto em discussão.

Não havendo manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em segunda
votação o Projeto de Lei nº 089/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário
que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 089/2016 foi aprovado em
segunda votação por unânime votação. Indicação nº 20/2016 de autoria do Vereador Valdir Sidnei
Bech, o qual solicita ao Poder Executivo, através do setor responsável, que providencie material
de limpeza para higienização das dependências do Ginásio de Esportes da Lagoa da Cruz. O
Presidente, em seguida, colocou a Indicação em discussão.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: senhor Presidente, boa noite a todos, estive conversando com
algumas pessoas de sua comunidade que me perguntaram e comentaram que conversaram com
pessoas da Prefeitura a respeito da possibilidade da Prefeitura disponibilizar material de limpeza
para limpar os banheiros, a quadra e o Ginásio, falei para eles que no meu ponto de vista é um
trabalho que deve ser efetuado por alguém da Prefeitura, um funcionário público ou alguma coisa
assim, mas gostei e fiquei muito feliz de ver a força de vontade dessas pessoas quando me
procuraram e falaram assim: Valdir, para nós limpar os banheiros e o Ginásio não é sacrifício
nenhum, é inclusive um prazer. Eles comentaram com algumas pessoas, não sei se chegaram a falar
com o Tico ou Prefeito, falei que faria uma Indicação na Câmara, o Presidente da Câmara é da
comunidade de vocês, para que seja disponibilizado o material, e é claro se isso não for feito quem
sabe eu mesmo posso comprar esses produtos e posso disponibilizar para eles sem problema algum,
eu acredito que seja em torno duas vassouras, dois rodos, pano, sabão. Porque sinceramente
Presidente, que atitude bonita da parte desse pessoal de querer zelar por um Ginásio que foi
inaugurado esses dias, e é o que me chama atenção porque foi inaugurado esses dias e se ficar na
situação em que está a coisa vai se perdendo, porque na verdade é assim: como é uma coisa pública
todo mundo utiliza, e acontece que, às vezes, muitas pessoas utilizam mas não é cuidado, mas o
que está acontecendo é o contrário: bastante pessoas estão utilizando e querem fazer a limpeza
desse Ginásio, isso me chamou atenção é por isso faço a Indicação. Também tem uma questão que
falaram para mim a respeito da chave, parece que ela fica com uma pessoa que mora no Posto Train,
foi o que passaram para mim, e quando eles querem utilizar fica difícil de pegar a chave, parece que
no começo a chave ficava com o Bastião, e nessa semana eles quiseram jogar e não puderam, o
interessante que há mulheres que querem jogar e têm problemas com a chave, seria interessante
deixar uma cópia da chave com um funcionário da Prefeitura que residisse na Lagoa e estudar a
possibilidade de fazer um horário, provavelmente tenha um monte de assuntos, Presidente, que o
senhor deve estar bem mais a par do que eu, mas enfim, eu fui procurado e fiz a minha Indicação
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e devo estar entregando essa Indicação, se vocês aprovarem, amanhã mesmo para essas pessoas e
espero que o senhor colabore com essa Indicação e é claro se acontecer de não dar certo podemos
disponibilizar nós mesmo s esse material. Seria isso, obrigado Presidente.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: com certeza Vereador, vamos providenciar isso. Ficou para a
Solange resolver esse problema, ela iria deixar o material de limpeza na Escola, é mais perto e como
a Escola está utilizando para Educação Física e está sendo muito útil para os alunos, então deve de
estar na Escola esse material de limpeza, só falta um pouco...
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: pelo que eu soube o Prefeito vai fazer ainda a licitação
para o material de limpeza para esses recintos, seja lá ou nos Train, está esperando inaugurar os
Train para fazer licitação para comprar o material de limpeza.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: é a questão da chave, o Adelton está com uma chave e o André
dos Arcidinos com uma chave, ficou com eles, eles estão todos os dias jogando bola. A comunidade
está de parabéns porque estão usufruindo e cuidando do Ginásio de Esportes, a comunidade da
Lagoa está de parabéns, estão se preocupando com o Ginásio, uma coisa que há muitos anos
estavam esperando, então a comunidade está fazendo a parte dela, vamos conversar com o Prefeito
ver se vai ter um funcionário responsável pela limpeza, a comunidade não vai limpar, não tem como,
eles se dispõem a limpar mas é difícil, todos trabalham, vai ter que ter uma pessoa responsável pela
limpeza. Fazer uma reunião na comunidade para decidir alguns pontos como com quem fica a chave.
Mas vamos acatar a Indicação e providenciar.
O Presidente acatou a Indicação e encaminhou ao Executivo para providências. Não havendo mais
matérias para deliberação, o Presidente concedeu a palavra franca aos Vereadores.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado Presidente, quero cumprimentar
os nobres Vereadores e o público, quero deixar o meu voto de pesar à família da dona Ana Padilha
que faleceu na tarde de hoje, no mais agradecer a presença de todos, boa noite.
VEREADOR DEOMAR LEMES MACHADO DE OLIVEIRA: não farei uso da palavra senhor Presidente.
VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado Presidente, quero agradecer a presença dos
visitantes, seria isso.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: obrigado Presidente, boa noite a todos, também quero agradecer
a presença de todos e desejar uma boa noite, seria isso.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, agradeço a presença de todos, seria isso.
VEREADOR RINALDO ANTONIO PELEGRINO: obrigado Presidente, nobres Vereadores e público
presente, quero deixar um voto de pesar à família Muniz pelo falecimento do Gilberto Muniz que
ocorreu na madrugada passada. Deixar os parabéns à família do Ede Gritten, que cuidou do Gilberto
por um longo tempo quando ele estava doente, essas pessoas que se dedicam às outras têm muito
valor e nosso respeito, eu que passei por uma situação difícil com meu problema de saúde a gente
acaba tirando experiência das dificuldades e valorizando essas pessoas, apesar de sempre valorizar,
mas eu com essa minha experiência que eu tive tenho uma visão totalmente diferente ainda do que
eu tinha, então parabéns à família do Ede Gritten por ter cuidado desse senhor por um longo tempo,
que Deus abençoe eles dando saúde. Convidar os Nobres Vereadores e todo o público presente
para a entrega da Quadra de Esportes na comunidade do Posto Train na sexta feira, dia três a partir
das dezoito horas, estão todos convidados e serão bem vindos. Quero agradecer o pessoal do Setor
de Obras que, apesar desse mau tempo, estão fazendo o que podem nas estradas, muitas chuvas,
esses dias havia falta de pedra mas o pessoal está se esforçando e tentando dar condições de trafego
nas estradas do Município, parabéns a todos eles. Agradecer a presença de todos, em especial ao
suplente de Vereador Anibeli que hoje está com sua filha, Pastor Isaías, Romildo, Emerson e ao Isaías
Borba. Seria isso.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, só queria agradecer a presença de
todos, seria isso, boa noite.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: boa noite senhor Presidente, não farei uso da palavra. Por
fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia oito de junho de 2016 às dezenove horas.

