ATA Nº 1764 Fls 01
SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da décima segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Antônio Olinto,
realizada às dezenove horas do dia quinze de maio de dois mil e dezessete. Primeiro
Período Legislativo. Primeiro Semestre. Legislatura 2017/2020. Décima quarta
Legislatura.
Presidente: TANIA MARA MACHIAVELLI
Secretário: CEZAR RONALDO WOLOCHEN
Com a ausência dos vereadores Anibeli cordeiro e Rinaldo Antonio Pelegrino Pelegrino
conforme assinatura no livro de presença. Cumprimentando os Vereadores e ao público
presente a Presidente declarou aberta a décima segunda Sessão Ordinária da Legislatura
2017/2020. A Presidente Justificou a ausência dos Vereadores Anibeli Cordeiro e Rinaldo
Antonio que estão acompanhando o Prefeito Municipal na XX Marcha dos Prefeitos em
Brasília. Presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da Ata nº 1763. Após a
leitura a Presidente pronunciou: Senhores Vereadores, está em discussão a Ata nº 1763.
Não havendo manifestações para retificação, a ATA 1763 foi APROVADA. Na leitura das
correspondências e Expedientes do Dia constou-se Oficio nº 164/2017 – CAPADR – Câmara
dos Deputados e Oficio nº 165/2017 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Deliberação de matérias na Ordem do Dia. Segunda Deliberação do Projeto de Lei nº
108/2017 de autoria do Poder Executivo. Súmula: Dispõe sobre a Criação do Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa e dá outras Providências. A Presidente solicitou ao Secretário que realizasse a leitura
da Súmula do Projeto de Lei. Após a leitura a Presidente colocou o Projeto de Lei em
discussão.
Presidente proferiu: Está em segunda votação o Projeto de Lei nº 108/2017 quem for a
favor permaneça sentado e quem for contrário que se manifeste. Não havendo manifestações
contrárias o Projeto de Lei nº 108/2017 foi aprovado por unânime decisão em segunda
votação.
Indicação nº 15/2017 de autoria do Vereador Cezar Ronaldo Wolochen de Camargo, o qual
solicita ao Poder Executivo, através do setor de obras que realize a recuperação da
estada da Linha Munhoz, trecho entre a residência do Sr. Antonio Pietraski e a estrada
da Linha São João. No local é necessário o patrolamento, empedramento, conserto de
uma ponte com a colocação de manilhas de 1,5 metros, e em determinado trecho é
preciso fazer o envaletamento para escoação da água e o alargamento, pois o barranco
alto dificulta o tráfego de máquinas agrícolas e caminhões.
A Presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da Indicação, após a leitura colocou
a Indicação em discussão.
Vereador Cezar Ronaldo Wolochen de Camargo: Bem essa Indicação eu fiz a pedido de
moradores da Comunidade da Linha Munhoz e da comunidade da Linha São João,
comunidades que hoje estão aqui representadas por pessoas de famílias, moradores, família
Kotarski, Borlikovski, Simeoni, Kovalco, Rincon, Pietraski e Slepack. Bem essa estrada é
muito utilizada por essas comunidades e pelos moradores da Linha Munhoz, essa estrada ela
corta caminho, ligando o São João com a estrada da Aliança Nova, dá uns 10 km, e por
dentro no trecho que estamos pedindo a melhoria são 02 km, então o povo dali utiliza demais,
está em boas condições até a casa do Antonio Pietraski pois até ali vai o ônibus escolar pegar
alunos, após esse trecho não tem empedramento, não sei se já teve empedramento algum dia,
mas hoje não tem. É necessário que seja feito num trecho até chegar a ponte o abaixamento
do barranco e alargamento para que seja possível a passagem de uma colhedeira, pois sua
plataforma pegaria no barranco, ela não passaria ali. No local tem uma ponte que está em
péssimas condições, até o nosso vizinho Pedro citou que não teve coragem de passar com o
trator e carreta carregada esses dias, teve que vir aqui pela vila, não dá segurança, não sabe
se a ponte resiste ou não. Depois dessa ponte tem um trecho bastante úmido, precisaria talvez

envaletamento para escoar essa água e o empedramento dela total até chegar a estrada do
São João, tem pessoas que passam para se deslocar até a cidade de Três Barras, que é o
trajeto, além disso tem agricultores que trabalham tem terreno em outra localidade na
vizinhança, a estrada é utilizada diariamente por todas essas famílias e por outras pessoas
que hoje não vieram aqui. Tenho certeza que o executivo vai entender a necessidade dessas
comunidades e vai ser feito esse trabalho lá. Seria isso Senhora Presidente. Após explanação
a Presidente acatou a Indicação 15/2017 e encaminhou ao Executivo para providências.
Não havendo mais matérias para deliberação, a Presidente concedeu a palavra franca aos
Vereadores.
VEREADOR JURANDIR FERREIRA ALVES: Obrigado Presidente, nobres
Vereadores, público presente, comentando um pouco sobre a Indicação do colega Cezar, é
de fundamental importância que essa obra seja realizada, a gente sempre comenta aqui que
graças a Deus todos os agricultores hoje possuem máquinas maiores e melhores necessitando
de estradas mais largas, pontes e bueiros mais largos. A Prefeitura já vem fazendo um
trabalho com pontes mais largas e alargamentos de bueiros, mas é importante que seja feito
o quanto antes esse trabalho de vocês, pois é uma prioridade é uma estrada muito utilizada
principalmente por agricultores, quando é uma estrada de acesso apenas de carros, não que
ela não seja importante, mas pode esperar um pouco mais, agora quando depende para
movimentação de máquinas e caminhões é extremamente importante, já que o nosso
município sobrevive da agricultura, então tem que dar todas as condições para que o
agricultor produza, a gente espera e conta que essa obra será realizada o mais breve possível
(público se manifesta com autorização da Presidente), ..iria até economizar, pois ficaria um
trecho mais curto, para ver da importância da realização dessa obra, nós esperamos que num
futuro bem próximo esse serviço será feito e parabéns a vocês por terem essa iniciativa
juntamente com o Vereador Cezar de virem até a Câmara, eu acho que é importante que a
população participe dos trabalhos da Câmara, toda semana tem Projetos, tem Indicações,
tem Requerimentos que são feitos. Hoje está um pouco curta, pois tem dois Vereadores
nossos que estão em Brasília juntamente com o Prefeito, alguns Projetos ficarão para frente,
mas a Câmara sempre está trabalhando em prol do povo. Fico contente quando pessoas da
comunidade vem assistir, pois nos dias de hoje virou moda falar mal dos políticos, mas o
que a gente não pode é generalizar como tem políticos ruins tem políticos bons que tem
interesse em suas comunidades, no seu Município, no seu Estado e no seu País. Importante
que a população venha, cobre e veja o real trabalho do Vereador para o Município. Parabéns
a vocês pela iniciativa e por estarem presentes aqui. Desejar uma boa viagem ao Prefeito, ao
Presidente Rinaldo e ao Vereador Anibeli que estão em Brasília, esperamos que essa viagem
gere bons frutos ao nosso Município consigam Emendas Parlamentares, consigam recursos,
desejar uma boa viagem para eles. Gostaria também já um pouco tarde, mas devido ao
feriado de 1º de maio não tivemos Sessão na semana anterior, quero parabenizar os
organizadores do Bingão aqui em Antonio Olinto da Igreja Matriz São José e também
parabenizar a todos que participaram da nossa Festa do Imbuial dia 30 de abril, já se passou
um tempo mas é a primeira oportunidade que tenho para agradecer, então parabéns a todos
os envolvidos na Festa. No mais agradeço a presença de todos, seria isso Presidente.
VEREADOR JOÃO ISSACARD BORBA: obrigado Presidente, quero agradecer a
presença de todos, e deixar meus parabéns ao Vereador Wilson pelo seu aniversário, uma
boa noite a todos, seria isso.
VEREADOR MARINALDO SCHIMIDT LEMES: obrigado senhora Presidente, quero
agradecer ao pessoal que vieram para fazer a Indicação ao Vereador Cezar, porque é muito
importante isso, pois eu também sou agricultor, nós entendemos isso, a estrada é tudo para
o agricultor e de grande importância essa Indicação, tenho certeza que o Prefeito vai atender.

Quero dar os parabéns ao Vereador Wilson pelos anos de vida dele, que Deus abençoe que
continue trabalhando pelo povo. Obrigado Senhora Presidente, boa noite a todos.
VEREADOR JOSÉ CLEOMAR MACHIAVELLI: Boa noite, quero agradecer a
Presidente, hoje presidindo a Sessão, agradecer aos Vereadores, os presentes que vieram
fazer essa reivindicação muito importante para a Linha São João e Linha Munhoz, tenho
certeza que o Prefeito irá fazer dentro da medida do possível, pois é muito importante, eu sei
pois quando fui Prefeito eu tentei fazer, melhorei bastante, né Jose? Não passava lá, era um
valetão, um banhado que não passava nada. É isso ai, nós estamos aqui para aprovar,
aprovamos a Indicação do Cezar e queremos que seja realizada essa obra, tenho certeza que
o Prefeito irá fazer, pois vocês merecem, são agricultores, pessoas que moram no Município,
investe no Município e tem todo o direito de exigir melhorias na estrada. É isso ai. Muito
Obrigado a todos.
VEREADOR WILSON NAPOLEÃO GUENZE: Obrigado Presidente, boa noite a todos,
quero agradecer os comentários do meu aniversário, também dizer que o Prefeito Fábio com
o Presidente Rinaldo e o Vereador Anibeli estão em Brasília, levaram Ofícios para
protocolar, no dia de hoje foram no Gabinete do Deputado João Arruda solicitando a abertura
do Banco do Brasil, para que movimente dinheiro, pois está apenas movimentando contratos
e espero que eles consigam. Levaram Ofício para a APAE, pedindo um veículo para o
transporte dos alunos da APAE para ter mais conforto e segurança, também da APAE
levaram Ofício solicitando a construção de uma nova APAE no Município para que seja
ofertando um melhor atendimento para os alunos e melhorias para os funcionários da APAE
também. Protocolaram Ofício no Ministério da Agricultura pedindo uma pá carregadeira
para melhorar as estradas e fazer um carregamento mais ideal lá na pedreira, nesse mesmo
Ministério um veículo para inseminação, no Ministério dos Esportes Ofício solicitando um
campo de futebol suíço aqui em Antonio Olinto com grama sintética e iluminação, trará
benefícios para a população, isso gera uma saúde melhor e tem uma distração para aqueles
que gostam de futebol. Espero que esses Ofícios sejam atendidos, claro que nem todos serão,
mas se alguns deles sair já é beneficio para o Munícipio a verba sai e as coisas acontecem.
Quero fazer uma indicação verbal Senhora Presidente, para que o Correio mande uma
resposta explicando porque o atendimento é tão ruim, se vão colocar mais funcionário para
atender, para dar mais agilidade, pois tem muita reclamação da população sobre o
atendimento dos Correios hoje, para que isso seja melhorado. Agradeço a presença de todos,
agradeço a presença das famílias que vieram aqui reivindicar a estrada , isso é muito bom
para nós que somos Vereadores que estamos aqui na Câmara, pois isso nós motiva a trabalhar
cada vez mais por vocês, agradecer o Cezar pela Indicação também e espero que a solicitação
seja atendida. Seria isso, boa noite.
VEREADOR CEZAR RONALDO WOLOCHEN DE CAMARGO: Obrigada, senhora
Presidente, bem falando de estradas, no início do mês de fevereiro fiz uma indicação
solicitando o alargamento da estrada velha, ou nos pontos mais críticos, tinha pontos que
estavam muito estreitos e dificultava o encontro de máquinas e caminhões, ou que se fosse
feito a cada 300 ou 500 metros esse alargamento para facilitar o encontro de máquinas
agrícolas, pois hoje as máquinas são cada vez maiores dificultando o tráfego . Alguns dias
depois tive a resposta do Prefeito que já estava no planejamento fazer esse trabalho, que não
seria feito só os pontos críticos, mas seria feito toda a estrada velha, portanto esse trabalho
está sendo feito, eu sempre que posso vou lá acompanhar estou vendo que está ficando muito
bom, em poucos dias será concluído esse trabalho, não falta muito, claro que depois de
concluído vai precisar a correção com pedra e tudo mais. Quero dar os parabéns ao Prefeito,
dizer que é muito bom poder contar com o Prefeito, pois o povo a população pede, pois o
Vereador não pede para ele e sim para o povo, então quero agradecer a ele em meu nome em
nome de todas as pessoas que pediram para eu trazer aquela indicação, foi no início de
fevereiro dia 06 de fevereiro. Agradeço a presença de todos vocês e sempre que puderem
participar venham mais para ficar cientes de tudo o que está acontecendo em nosso

Município. Muito obrigado agradeço a presença de todos, dar os parabéns ao Vereador
Wilson pelo seu aniversário, tudo de bom para você que sempre esteja conosco e trabalhando
cada vez mais pelo nosso povo. Seria isso Senhora Presidente, muito obrigado e boa noite a
todos.
VEREADORA TANIA MARA MACHIAVELLI: Boa noite aos nobres Vereadores ao
público presente, gostaria de agradecer a presença da família Borlikovski, Pietraski,
Kovalco, família Rincon e dizer a todos vocês que sejam sempre bem vindos a essa Casa de
Leis, pois essa Casa é de vocês, venham sempre participar dos nosso Projetos, nossas Leis e
estar vindo sempre solicitar melhorias. Eu sempre falo, foi vocês que elegeram nós e
queremos trabalhar por vocês, temos que trabalhar juntamente com vocês, muitas vezes
estamos aqui e não sabemos das necessidades de vocês lá, aqui vocês tem o Zeca, o Cezar e
eu que representamos vocês aqui em Antonio Olinto, juntamente com outros Vereadores,
sempre nós procurem quando tiverem alguma necessidade, com certeza estamos aqui para
ajudar vocês, o Prefeito Fábio jamais vai se recusar de fazer o trabalho em prol da cidade e
da população de Antonio Olinto. O Prefeito Fábio é um Prefeito que sempre pensa no bem
estar da população e ele com certeza vai fazer esse trabalho com muito prazer. O Prefeito
Fábio hoje, assim como os Vereadores Rinaldo e Anibeli foram até Brasília juntamente com
o Deputado Federal João Arruda para buscar melhorias para Antonio Olinto, junto ao
Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e com certeza temos sim, esperança que
eles consigam trazer recursos para Antonio Olinto. O Fábio é um Prefeito que não fica
sentado dentro do Gabinete ele corre atrás de recursos, isso é muito bom para o crescimento
de Antonio Olinto, para vocês e para nós que moramos aqui isso é muito bom. Quero
parabenizar o Vereador Wilson pela passagem do Aniversário que Deus lhe de muitos anos
de vida muita paz que você esteja sempre aqui conosco. Quero parabenizar a toda minha
equipe de enfermagem, no dia 12 foi o Dia Mundial da Enfermagem, queria parabenizar a
enfermagem, não é porque eu sou da enfermagem mas acho que é uma profissão de respeito,
uma profissão que exige dedicação e amor pelo próximo, então queria parabenizar a todas
as minhas amigas Técnicas de Enfermagem, as Auxiliares de Enfermagem, os Médicos, as
Enfermeiras pelo dia 12 que foi o Dia Mundial da Enfermagem. Quero fazer uma Indicação
Verbal pela melhoria do Cemitério Municipal, eu visitei o Cemitério, a gente sempre tem
alguém lá que a gente sempre vai visitar e o nosso Cemitério está em condições um pouco
feia. O Cemitério já é um lugar onde a gente vai, onde temos um ente querido lá dentro, um
lugar que a gente vai e já não se sente muito bem e de repente chega lá e ele não está em
boas condições, sujo, gostaria de pedir que tivesse melhorias no Cemitério que fosse
colocado pedras entre os túmulos para melhorar o acesso, assim como a conservação da
limpeza. Em seguida a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a sessão marcando a próxima Sessão Ordinária para o dia 22 de maio de 2017 às
dezenove horas.

