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SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da centésima quadragésima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio
Olinto, realizada às dezenove horas do dia seis de julho de dois mil e dezesseis. Primeiro Período
Legislativo. Primeiro Semestre. Décima terceira Legislatura.
Presidente: AMARILDO STAVACZ
Secretário: WILSON NAPOLEÃO GUENZE
Com as ausências dos Vereadores Rinaldo Antonio Pelegrino e João Issacard Borba conforme
assinatura no livro de presença. Antes de iniciar o Presidente justificou a ausência do Vereadores João
Issacard Borba e Rinaldo Antonio Pelegrino por problemas de saúde. Cumprimentando os Vereadores
e ao público presente, o Presidente declarou aberta a centésima quadragésima quarta sessão da
legislatura 2013/2016, Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da ata nº 1.731.
Requerimento verbal realizada pelo Vereador Eduardo Rodrigues de Meira Junior solicitando a
dispensa da leitura da Ata 1731. Não havendo objeções, o Requerimento foi aprovado. Após o
presidente pronunciou: - Senhores Vereadores, está em discussão a Ata nº 1.731. Não havendo
manifestações para a retificação, a ATA Nº 1.731 foi APROVADA sem retificações. Na leitura das
correspondências e Expedientes do Dia constou-se: Ofício nº 019/2016 da Cresol, Comunicado
CM055188/2016 Posteriormente passou-se à deliberação de matérias na Ordem do Dia. Primeira
Deliberação do Projeto de Lei nº 10/2016 de autoria do Poder Legislativo. Súmula: “Torna
obrigatória a presença de profissionais habilitados a prestar primeiros socorros nas escolas e
creches municipais de Antonio Olinto. O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura
do Projeto de Lei. Após o Presidente colocou o Projeto em discussão.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado Presidente, senhores
Vereador e público presente, eu vi esse Projeto em funcionamento em outros municípios, tem objetivo
de treinar os profissionais da unidade escolar para que tenham o curso de primeiros socorros para
realizarem atendimento no caso de algum acidente ou problema clínico que venham acontecer com
nossos alunos. A gente sabe que as escolas trabalham bastante com a prevenção de acidentes, mas
nem sempre é possível evita-los, temos a professora Dulce presente hoje, quero agradecer a sua
presença, a gente sabe que por ser um número grande alunos não se consegue fazer que não haja
nenhum acidente ou problema clínico. Me perguntaram: como você vai fazer um Projeto desse e ter
um profissional da saúde à disposição da unidade escolar, não, é treinar um professor, diretor, um
profissional da unidade escolar para que tenha o curso de primeiros socorros e possa fazer o primeiro
atendimento, como eu coloquei na justificativa, muitas vezes quando acontece esse tipo de problema
a primeira coisa que a gente faz é pegar o aluno e levar para o pronto atendimento, muitas vezes não
é o ideal, então tendo uma pessoa que tenha o curso ela vai saber o que fazer nessa hora até a chegada
dos profissionais da área da saúde, que estão aptos a fazer o atendimento. Por exemplo num caso de
convulsão, eu mesmo não sei o que fazer se eu ver uma pessoa convulsionando, então uma pessoa
tendo o preparo vai saber como agir, então eu acho que é importantíssimo nos termos nas escolas
profissionais que tenham o curso para dar atendimento. Eu falo por mim, eu tenho um menininho que
vai fazer dois anos, eu e minha esposa estamos sempre cuidando e olhando, sempre acontece alguma
coisa e então imagine em uma escola que são cem, duzentos, trezentos alunos só para alguns
profissionais cuidarem, então sempre acontece alguma coisa, então tentar prevenir para que não venha
acontecer nada de errado em um possível atendimento errado de um profissional, que não acontece
problemas futuros com nossos alunos, então a ideia do projeto é essa. Queria poder contar com a
colaboração dos senhores Vereadores, obrigado senhor Presidente
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em primeira
votação o Projeto de Lei nº 10/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário
que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 10/2016 foi aprovado em
primeira votação por unânime votação. Primeira Deliberação do Projeto de Lei nº 11/2016 de
autoria do Poder Legislativo. Súmula: “ Institui a semana de incentivo a doação de sangue e
medula óssea e dá outras providências. O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura
do Projeto de Lei. Após o Presidente colocou o Projeto em discussão.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: obrigado Presidente, eu tinha
esse projeto há muito tempo em mente mas por questões jurídicas e vendo em outros municípios
como é que funcionou esse projeto, eu fui tentando adequá-lo ao nosso Município, mas em geral é
tentar fazer uma semana municipal de doação de sangue e medula óssea para conscientizar a
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população sobre os benefícios da doação de sangue e medula óssea, felizmente nós sabemos que em
Antonio Olinto não temos um número grande de pessoas que necessitam tanto de sangue como de
medula óssea, mas a ideia é fazer com que essa semana, as pessoas que forem doar se solidarizem
com as famílias que estão passando por momentos de dificuldade, pessoas que tem, por exemplo,
câncer no sangue, inclusive eu tenho um amigo meu de São Mateus do Sul que está passando por esse
problema, ele conseguiu um doador de medula óssea; o irmão dele, ele ainda está em tratamento, mas
teve bastante dificuldade nessa questão porque não são tantos os doadores de medula óssea, tem
muitas pessoas que por questões culturais ainda têm medo, acham que a doação é um procedimento
doloroso, e na verdade é mas não é tudo o que as pessoas falam. Então a ideia, como ainda não temos
uma semana municipal de doação de sangue e medula óssea é fazer com que o Executivo Municipal
através do Secretaria de Saúde do nosso Município faça palestras, cursos para que nós possamos ter
o maior número possíveis. Espero que nunca precisamos disso, mas que sejamos solidários com as
famílias que no momento precisam. Eu não sou especialista na área mas tive dando uma olha no site
do REDOME – Rede Nacional de Doares de Medula Óssea, inclusive eu tinha alguns
questionamentos então vou dar uma lida para vocês no que eu consegui, até para as pessoas ficarem
sabendo melhor o que a questão da doação da medula óssea. Então o que é a medula óssea? É um
tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecido popularmente por “tutano”.
A medula óssea desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, pois
é lá que são produzidos os leucócitos (glóbulos brancos), as hemácias (glóbulos vermelhos), e as
plaquetas. Os leucócitos são os agentes mais importantes do sistema de defesa do nosso organismo,
nos defendem das infecções. Pelas hemácias, o oxigênio é transportado dos pulmões para as células
de todo nosso organismo e o gás carbônico é levado destas para os pulmões, a fim de ser expirado.
As plaquetas compõem o sistema de coagulação do sangue. Benefícios do transplante de medula
óssea; o transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de oitenta doenças estágios
e faixas etárias. O fator que mais dificulta a realização do procedimento é a falta de doador
compatível, já que as chances de o paciente encontrar um doador compatível são de 1 em cada 100
mil pessoas, em média. Além disso, o doador ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca
de 25% das famílias brasileiras – para 75% dos pacientes é necessário identificar um doador
alternativo a partir dos registros de doadores voluntários, bancos públicos de sangue de cordão
umbilical ou familiares parcialmente compatíveis. Para se tornar um doador de medula óssea é
necessário ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença
infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou
do sistema imunológico, algumas complicações de saúde não são impeditivas para doação, sendo
analisado caso a caso. Como se tornar um doador: o voluntário à doação irá assinar um termo de
consentimento livre e esclarecido, e preencher uma ficha com informações pessoais. Será retirada
uma pequena quantidade de sangue (10ml) do candidato a doador. É necessário apresentar o
documento de identidade. O seu sangue será analisado por exame de histocompatibilidade (HLA),
um teste de laboratório para identificar suas características genéticas que vão ser cruzadas com os
dados de pacientes que necessitam de transplantes para determinar a compatibilidade, os seus dados
pessoais e o tipo de HLA serão incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula
Óssea (REDOME), quando houver um paciente com possível compatibilidade, você será consultado
para decidir quanto à doação. Por este motivo, é necessário manter os dados sempre atualizados. Para
seguir com o processo de doação serão necessários outros exames para confirmar a compatibilidade
e uma avaliação clínica de saúde. Somente após todas estas etapas concluídas o doador poderá ser
considerado apto e realizar a doação. A doação é um procedimento que se faz em centro cirúrgico,
sob anestesia peridural ou geral, e requer internação de 24 horas. A medula é retirada do interior de
ossos da bacia, por meio de punções. O procedimento leva em torno de 90 minutos. A medula óssea
do doador se recompõe em apenas 15 dias. Nos primeiros três dias após a doação pode haver
desconforto localizado, de leve a moderado, que pode ser amenizado com o uso de analgésicos e
medidas simples. Normalmente, os doadores retornam às suas atividades habituais depois da primeira
semana após a doação. Esse é um apanhado que eu fiz do site do REDOME, eu tinha alguns
questionamentos, eu sempre quis ser doação de medula óssea mas sempre tinha o medo que pudesse
acontecer alguma coisa, sou doador de sangue, acho que doei mais que cinco vezes, e sempre tive a
intenção de ser doador, agora mais do que nunca até pela questão de estar propondo esse Projeto, e
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assim, estou tocando bastante na doação de medula óssea porque a doação de sangue a maioria das
pessoas sabem como funciona o procedimento, então a questão da doação da medula óssea não vai
beneficiar somente as pessoas da nossa região mas sim de um modo nacional, porque ele vai para um
banco de dados nacional, então quando você se dispõe a ser um doador de medula óssea, quando
aparecer uma pessoa compatível, pode ser uma pessoa do Nordeste, se ela cruzar os dados e for
compatível com essa pessoa você vai estar doando para essa pessoa, até diz que quando a pessoa se
dispõe a ser doador de medula óssea ela tem que estar com os dados atualizados, principalmente
endereço e telefone, porque se você deixa o nome para ser doador e aparece uma pessoa compatível
com você, imagine a alegria dessa pessoa em saber que tem uma chance de vida, em um caso de
câncer no sangue é um caso de vida ou morte, se a pessoa não consegue pode acabar falecendo. No
caso da compatibilidade entre pessoas que não são da mesma família é em uma em cada cem mil
pessoas, então vejam a dificuldade que se tem, e são muitos poucas as pessoas que querem ser
doadores de medula óssea, é muito difícil para as famílias terem que estar procurando um doar e não
ter, então tem muitas pessoas saudáveis, tem que ter idade entre 15 e 55 anos, então dentro dessa faixa
existem as pessoas que não podem ser doadoras, então diminui mais ainda o número de pessoas que
podem ser doadoras, dentro desse número de pessoas entre 15 e 55 anos tem as pessoas que não são
doadoras. Então a ideia desse Projeto é fazer com que se alcance o maior número de pessoas que
sejam doadores de sangue, para se solidarizar com essas famílias, não é um procedimento tão simples
mas é um gesto que você pode estar salvando a vida de uma pessoa, como eu falei, espero que nunca
acontece com nenhum de nós, familiares e amigos. Outra, você se disponibilizando em ser um doador
de medula óssea não quer dizer que você vá doar, para ser doador é retirado uma quantidade de sangue
que é analisado e deixado em um banco de dados, e a partir do momento que aparecer uma pessoa
compatível você vai ser doador, pode ser que nunca aconteça, mas você tendo essa atitude já é uma
grande coisa, eu quero ser doador de medula óssea e espero que um dia poder achar uma pessoa
compatível para ajudar, é um gesto tão bonito salvar a vida de uma pessoa, eu já doei sangue várias
vezes e quantas vezes precisar eu vou doar. A minha iniciativa com esse Projeto é esse: trabalhar em
cima disso para fazer essa semana, com um trabalho sério e forte em cima desse tema para que nós
alcancemos o maior número de pessoas possíveis, tenho certeza que vamos conseguir porque a
população de Antonio Olinto é solidária e vai abraçar esse causa. Espero que vocês sejam doadores
de sangue e medula óssea para que a gente possa alcançar bons resultados. A minha ideia é montar
um grupo de doadores, temos uma ferramenta hoje que são as redes sociais e através delas podemos
alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então a ideia é essa e espero que os Vereadores
concordem com ela e futuramente a Secretaria de Saúde também trabalhe firme nessa questão. Seria
isso senhores Vereadores, muito obrigado.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: boa noite, aproveitando o momento, o Vereador Eduardo
há algum tempo atrás comentou que tinha intenção de fazer esses projetos, eu faço uso da palavra
mais no sentido de dar os parabéns pelos dois projetos, eu acho que todo projeto que venha incentivar
e fazer parte da Saúde é sempre um projeto bem vindo tanto para a Saúde quanto para a Educação,
então é uma ideia muito louvável da tua parte, como eu falei a semana passada, eu acho que você
como vereador está fazendo a tua parte e fica agora ao encargo da Secretaria de Saúde e da Prefeitura
fazer a parte deles, é interessante você divulgar a tua ideia, você tem que divulgar essa ideia, deve
fazer isso, mas eu acho também que cabe à Prefeitura fazer uma divulgação a respeito desses teus
projetos, como a gente falou na semana passada, esse tipo de projeto é importantíssimo que tanto o
Vereador e o Prefeito deixem a política de lado nesses momentos porque são projetos que estão aí
para ajudar as pessoas e o Município e no meu humildade ponto de vista se não você não tem o apoio
do Prefeito para fazer um trabalho de divulgação, fica difícil você como Vereador sozinho, por isso
te dou os parabéns, acho bacana o que você está fazendo hoje, o teu cinquenta por cento você está
fazendo e bem feito, mas os outros cinquenta por cento cabe a Secretaria de Saúde na divulgação
desse seu projeto, que sem dúvida alguma é um mérito seu, para que esse projeto tenha eficácia dentro
do Município, seria isso Presidente
VEREADOR AMARILDO STAVACZ: parabéns pelo teu projeto, é muito importante um projeto
desse, leucemias, câncer no sangue, leucemia, perdi um tio com esse câncer, é um câncer também, é
um dos câncer mais bravo e mais terrível que tem, então parabéns pelo teu projeto, a gente apoia o
teu projeto com certeza, não tenho o que falar, é muito bonito o teu projeto Vereador.
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VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: agradeço as suas palavras e a
palavra do Vereador Valdir. Não sabia e quero parabenizar, mas a nossa secretária Juraci, ela é
doadora de medula óssea, inclusive tem a carteirinha dela, então parabéns Juraci pela sua atitude.
Hoje é a primeira votação do Projeto, como eu falei, eu não sou especialista na área, eu não tive
oportunidade mas quero ver se consigo, até na sessão que vem conversar com a Secretária de Saúde
para que esteja presente na próxima sessão e tentar trazer alguém da área, de algum hemocentro para
que fale um pouco mais desse trabalho, eu mesmo tenho essa curiosidade, não vou garantir para vocês
porque não depende de mim, mas se eu consegui vamos avisar os vereadores, e os que estão hoje aqui
presentes já estão convidados para estar presentes, espero que consigamos trazer alguém que venha
falar um pouco mais sobre a doação de medula óssea. Parabéns Juraci, espero em breve estar com a
minha carteirinha também, obrigado pelas palavras senhores Vereadores.
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em primeira
votação o Projeto de Lei nº 11/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário
que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 11/2016 foi aprovado em
primeira votação por unânime votação. Primeira Deliberação do Projeto de Resolução nº
05/2016 de autoria do Poder Legislativo. Súmula: “ Dispõe sobre alteração do Regimento
Interno, e dá outras providências.” O Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura do
Projeto de Resolução. Após o Presidente colocou o Projeto em discussão
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em primeira
votação o Projeto de Resolução nº 05/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for
contrário que se manifeste. Não havendo manifestações o Projeto de Lei nº 05/2016 foi aprovado
em primeira votação por unânime votação. Moção nº 02/2016 de autoria do Vereador Jurandir
Ferreira Alves. “Moção de aplausos e congratulações à professora Dulcia A. dos Santos” O
Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura da Moção e em seguida a colocou em
discussão.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, senhores Vereadores,
público presente, eu acho que antes da gente homenagear a professora Dulce e os Vereadores
explanarem sobre a Moção, gostaria de convidar a professora Dulce que subisse à tribuna e resumisse,
em poucas palavras, como se deu a sua escolha para conduzir a tocha olímpica, então deixo a palavra
livre para a Dulcia
PROFESSORA DULCIA AUGUSTINHAK DOS SANTOS: boa noite a todos, eu agradeço pela
homenagem que vocês estão fazendo para mim, é um momento importante na minha vida que eu
estou passando agora, eu fico um pouco emocionada. Eu fui escolhida por Indicação, na verdade, que
você leva os valores olímpicos pelo país, eu vi na internet e escrevi sobre a minha história de vida,
professora de rede pública, eu sou da área de educação física, amo muito o que eu faço, amo o esporte
e incentivo muitos os alunos e foi um dos critérios pelo qual eu fui selecionada. São doze mil
condutores, gente de todo Brasil e para mima está sendo uma experiência e tanto, não sei se um evento
desses haverá novamente no Brasil eu estou fazendo parte, aqui na região apenas eu estou
representando as escolas. Eu sei que vem um trabalho muito longo pela frente, não é só fato de eu ir
lá e conduzir a tocha, a gente vai ganhar essa tocha olímpica e eu tenho um projeto para estar
desenvolvendo dentro das escolas, trazer uma mensagem de paz, de união dos povos e tudo mais.
Aproveito também para fazer o convite para no dia 15 de julho em Campo Largo, estamos
organizando um ônibus que vai levar, e quem puder ir eu estou convidando, já saiu o meu horário do
percurso que é meio dia e quarenta e sete, estaremos saindo da Prefeitura de Campo Largo, o meu
trajeto tem duzentos metros, vão ser os duzentos metros mais bem corridos da minha vida e eu quero
aproveitar todo o momento que deve ser emocionante.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: você sabe quantos são os representantes do
Paraná.
PROFESSORA DULCIA AUGUSTINHAK DOS SANTOS: olha ela está passando em vinte e
três cidades, então é bastante gente, que eu sei são uns vinte,
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: mas da nossa região só você
PROFESSORA DULCIA AUGUSTINHAK DOS SANTOS: somente eu, responsabilidade.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: então Dulcia, brincadeiras a parte, mas eu vejo
assim: que é um momento muito sério, porque dificilmente algum de nós verá uma nova olimpíada
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aqui no Brasil, até pelas disputas entre as cidades do mundo inteiro, então muito difícil que o Brasil
seja contemplado com uma nova olimpíada nós próximo cinquenta anos. Você não está só conduzindo
a tocha, eu acho que você está levando o nome do Município a participar da Olimpíada, eu vejo que
a Olimpíada não só como uma disputa esportiva, mas é um pais inteiro envolvido na organização para
ter atletas do mundo inteiro aqui, você não estará disputando nenhuma modalidade mas está
participando da Olimpíada e levando o nome do nosso Município, um município pequeno, agrícola
que ficou a frente de outros, como o nosso vizinho São Mateus do Sul, então parabéns e obrigado por
você levar o nome do nosso Município a participar das Olimpíadas, parabéns Dulcia.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: quero parabenizar a Dulcia, eu
sou suspeito para falar da Dulcia, nós nos conhecemos há muito tempo, ela frequentou o ônibus da
faculdade por muito tempo. Você é uma grande vitoriosa, de tantos municípios, tantas pessoas que
queriam conduzir a tocha, mas veja como é questão do amor ao esporte, como a Dulcia é da área e
ela tem amor no que faz foi lá e começou a pesquisar e encontrou essa maneira de participar da
Olimpíada. Eu tenho vontade, mas nunca fui lá para saber como poderia fazer como carregar a tocha
olímpica. Você é uma vitoriosa e eu fico muito orgulhoso em saber que você é uma pessoa que vai
carregar a tocha olímpica, só temos que parabenizar você e pode ter certeza que o Município está
muito bem representado, que esse dia seja marcante pelo resto da sua vida, aproveite bastante e na
hora em que estiver correndo lembre de todos nós do Município de Antonio Olinto e de todo região,
meus parabéns.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: quero, da mesma maneira, dar os parabéns para a Dulcia,
que bom ver que você está feliz, dá para perceber isso olhando para você que você está feliz, nos dias
de hoje com tanta correria, trabalho e problemas, fica tão difícil a gente conseguir momentos de
felicidade e olhando você está bem orgulhosa e feliz, e você pode notar hoje que também estamos
felizes por você, sem dúvida é um motivo de orgulho você representar o Município e região. Mas eu
queria aproveitar e falar da parte pessoal, eu tive a oportunidade de conviver com a Dulcia no ônibus
da faculdade, lembro quando você fazia os horários loucos na farmácia, porque eu tenho a minha
namorada e futura noiva que trabalha em hospital, são uns horários loucos, você não tem tempo para
nada, você tinha dificuldades para fazer o TCC nos finais de semana, eu lembro de várias situações e
você venceu tudo isso, fez a faculdade em União, se formou e tenho certeza que tudo o que passou
no momento em que você for carregar a tocha esse filme deve passar na tua mente. Você, além de ser
uma grande amiga, é um grande exemplo, em casa tem parentes têm parentes que reclamam demais,
mas estava difícil para você também, todos nós temos problemas e dificuldades, mas se a agente
cruzar os braços e ficar reclamando e não fazer nada para superar, você é um exemplo de alguém que
não ficou de braços cruzados, estudou, batalhou e se formou e conseguiu. Então está de parabéns
Dulcia, que bom que você está feliz.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: eu tenho uma curiosidade: depois
que você carregar a tocha, a tocha fica com?
PROFESSORA DULCIA AUGUSTINHAK DOS SANTOS: fica, antes eles passaram um valor
para adquirir a tocha: mil novecentos me oitenta e cinco, eu estava fazendo a rifa e quando eu fui
iniciar a rifa, um dos patrocinadores, o Bradesco, se manifestou e me concederá a tocha.
VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: após então você poderia trazer
para a gente matar a curiosidade
PROFESSORA DULCIA AUGUSTINHAK DOS SANTOS: trago sim.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: quero deixar os parabéns pela sua iniciativa, não é
qualquer pessoa que pensou em se inscrever, parabéns pela sua ideia, parabéns por estar levando o
nome do Município para todo o Brasil, deixo o convite para você, queremos que você volta aqui na
Câmara para tirar fotos e conhecer a tocha, muito obrigado pela sua presença.
Não havendo mais manifestações por parte dos Vereadores, o Presidente proferiu: Está em votação a
Moção nº 02/2016, quem for a favor que permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste.
Não havendo manifestações a Moção nº 02/2016 foi aprovado em votação por unânime votação.
Indicação nº 26/2016 de autoria do Vereador Eduardo Rodrigues de Meira Junior, o qual
solicita ao Poder Executivo que, através do setor competente providencie a mudanças na linha
do transporte escolar para atender os alunos residentes na linha Gonçalves. Após o Presidente
colocou a Indicação em discussão.
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VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DE MEIRA JUNIOR: essa Indicação é um pedido dos
pais dessas crianças que residem na antiga linha Gonçalves que não estão sendo atendidas totalmente
pela linha escolar, cerca de dez crianças têm que percorrer um quilômetro e pouco até chegar no ponto
de ônibus, têm que atravessar a PR correndo risco para poder pegar o ônibus escolar, então é um
pedido deles para que o Executivo faça a manutenção dessa estrada da frente da casa dos alunos e
que o transporte escolar seja feito, pois não está sendo feito porque a manutenção da estrada não está
sendo feita, a linha feita atualmente vem da Água Amarela de Baixo sai no Rincão e pega os alunos
aqui na conhecida como Sapolândia, nós conhecemos como Vila São José, então o que eles querem
que faça é que mude, quando ônibus vir da Água Amarela entre na propriedade dos Marquete e saia
na Vila São Jose passando em frente à casa dos alunos, o trecho é pequeno mas os alunos são crianças,
quem é pai sabe da dificuldade em mandar uma criança sozinha percorrer esse trecho, e muitas dessas
crianças quando chovem pela estrada estar em péssimo estado de conservação acabam faltando as
aulas, inclusive os pais se prontificaram em mandar declarações que essas crianças estão faltando por
falta de transporte escolar. Então acho que uma questão fácil de resolver, liguei hoje para a Secretária
de Educação para resolver isso, mas ela está em Curitiba, não consegui falar com ela, mas amanhã eu
tentarei de novo conversar para resolver esse problema, é uma questão simples: mudar o trajeto do
ônibus para beneficiar esses alunos. Vai ter que partir de dois departamentos do transporte escolar e
da viação e obras para estar melhorando a estrada para que o transporte escolar passe e não deixe de
atender essas crianças. Então seria essa minha Indicação, senhor Presidente.
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, só quero
agradecer a presença de todos visitantes, em especial a professora Dulcia, Rodrigo, amigos do
Vereador Deomar e demais presentes.
VEREADOR DEOMAR LEMES MACHADO DE OLIVEIRA: obrigado Presidente, só quero
agradecer a presença dos visitantes, seria isso, muito obrigado.
VEREADOR ANTONIO DIRCEU DA SILVA: obrigado Presidente, quero parabenizar a
professora Dulcia, agradecer a presença dos visitantes seria isso.
VEREADOR VALDIR SIDNEI BECH: obrigado Presidente, quero agradecer a presença de todos,
hoje com a singela homenagem à professora Dulcia, no mais seria isso, até a próxima sessão.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: obrigado Presidente, também parabenizar a
Dulcia pela condução da tocha, no mais agradecer a presença de todos, seria isso.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: obrigado Presidente, nobres Vereadores e público
presente, primeiramente gostaria de parabenizar o Vereador Eduardo pelos seus projetos, projetos
importantíssimos para o Município é uma causa humanitária do país todo, gostaria de sugerir ao
senhor Presidente para criar um grupo WhatsApp e Facebook para doadores de Antonio Olinto
porque, às vezes, você consegue atingir objetivos com muito mais facilidade usando recursos que nós
temos, e hoje as redes sócias é um recurso de maior divulgação do mundo, então acho que é um
projeto importantíssimo, não sei se seria pioneiro ou não, talvez outros municípios já tenham esse
grupo, mas seria interessante partir do senhor já que o projeto é seu, montar o grupo de doadores do
nosso Município. Eu também vou tentar diminuir um pouco o álcool e me tornar um futuro doador
de sangue e medula óssea. Então parabéns pelo seu projeto e espero que o Município vista essa
camisa, vista essa causa porque com certeza muitas pessoas serão beneficiadas, a gente que já teve
problemas de câncer dentro da família sabe o quanto é importante, às vezes uma ajuda vindo de uma
pessoa totalmente estranha mas que está salvando a vida de um ente querido de tua família. É
importantíssimo isso, eu acho que mais do que o projeto é o trabalho de conscientização para que as
pessoas se tornam doadores. Sobre a Moção de aplausos quero comentar mais um pouco, eu posso
dizer que você deve ter a certeza de que você é uma atleta da Olimpíada, você está fazendo parte da
Olimpíada e mais do que isso você está levando o nome do nosso Município e região para participar
da Olimpíada, o nosso Município terá representante na Olímpiada, então esse pequeno percurso que
você fará com a tocha tem um significado muito grande não só para você mas para todos nós, parabéns
Dulcia e leve essa singela homenagem aqui dos Vereadores e espero continuarmos amigos como
sempre fomos desde criança. Gostaria de sugerir, com a mudança das sessões para um novo dia, um
trabalho de divulgação talvez até na rádio porque é importante que o povo saiba que o dia vai ser
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mudado depois do recesso a partir do dia primeiro de agosto, mas acho que seja divulgado não só no
site e Facebook, mas também na rádio para que alguém não venha dizer mais tarde que os Vereadores
estão mudando o dia de sessão para que não tenha participação popular, então acho importante que
seja divulgado na rádio. No mais agradeço a presença de todos, seria isso Presidente.
PRESIDENTE AMARILDO STAVACZ: mais uma vez quero deixar os parabéns, Dulcia, por você
levar o nome de Antonio Olinto e o nome da nossa comunidade da Lagoa da Cruz, fiquei contente
quando vi o folder na tua casa, ficou muito bonito, peço para você fazer mais um quando estiver com
a tocha para por lá, fica muito bonito, parabéns.
Por fim, o excelentíssimo senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
sessão marcando a próxima sessão ordinária para o dia treze de julho de 2016 às dezenove horas.

