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Câmara Municipal de

Marialva
Ata - 11/02/2019 - Ordinária

Ata da 2ª. Reunião Ordinária, do primeiro ano do segundo biênio segundo ano do primeiro biênio da 16ª
Legislatura da Câmara Municipal de Marialva, realizada em 11/02/2019. Aos onze dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezoito, sob a proteção de Deus, reuniu-se às 19:30 horas, na sala de Sessões da Câmara
Municipal de Marialva, no Edifício Dr. Jerson Caponi de Melo, sito a Rua Nossa Senhora do Rocio, n. 873, a
edilidade marialvense, sob a presidência do Vereador Ricardo A. Vendrame, tendo como 1ª Secretária a
Vereadora Josiane Luiz da Silva, 2º.  Secretário o Vereador  Paulo Barbado, presentes ainda os
vereadores,  Carlos Eduardo Siena, Jefferson Garbúggio, Luciano da Silva Dario, Marcio Marcelo Martins,
Onesimo Aparecido Bassan e Wesley Henrique de Araujo. Havendo quorum regimental para o inicio da
Sessão o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária do primeiro ano do segundo
biênio da 16ª Legislatura, convocando a Vereadora Josiane para a leitura do texto bíblico e o vereador
Jefferson para a leitura do preâmbulo do Regimento interno. Como não houve inscritos para o Período da
Tribuna Livre, o Sr. Presidente anunciou o PERIODO DO PEQUENO EXPEDIENTE, ocasião em foram
lidos o seguinte: Da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo - A pedido do Governador do
Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, hoje assumo, com muita confiança, a importante missão à
frente da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. É com muita alegria e satisfação que
convido a vossa senhoria para participar do evento de posse e apresentação da equipe que irá compor o
quadro de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado do Paraná. Peço a gentileza que confirme
presença até amanhã (8) por este mesmo e-mail. Grato pela atenção, forte abraço.  Márcio Nunes - Secretário
de Desenvolvimento Sustentável e Turismo - OFÍCIOS RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO - Ofício nº
10/19 - Eao/GP - Resposta ao Requerimento nº 135/18 - autoria do vereador Wesley Henrique de Araujo: 1)
Se é feito planejamento de ações de cada Secretaria para o corrente exercício: - Há planejamento de todas as
secretarias, contudo, devido a diversos fatores extraordinários, como: determinações judiciais, reparos
emergenciais, danos esporádicos causados pelas fortes chuvas, as obras, serviços e manutenção sofrem
constantes alterações. 2) Sobre envio de cópias das ações planejadas: Tal como citado no item anterior, os
planejamentos sofreram e sofrem alterações as mais diversas, em razão, repetimos, aos fatores surgidos em
caráter de urgência; entretanto a prioridade é o “Programa Marialva, Cidade Limpa”, que trata de, dentre
outros: a) limpeza de terrenos; b) manutenção de bocas-de-lobo; c) corte de árvores cujo ciclo biológico
terminou; d) manutenção dos passeios públicos; e) limpeza da cidade; - f) combate a dengue etc. 3) Quais as
Secretarias que “não realizaram planejamento para 2019”:  Todas as Secretarias e demais órgãos obedecem a
um cronograma pré-estabelecido. - Ofício nº 12/19 - Eao/GP - Através do presente, de ordem do Sr. Prefeito,
estamos encaminhando à essa colenda Câmara a seguinte matéria para a devida apreciação e votação pelos
Nobres Vereadores:  Projetos de Lei Complementar nºs 2, 3 e 4/19 - Solicitamos outrossim, seja apreciado e
votado em REGIME DE URGÊNCIA. - Atenciosamente, Dra. Karina Bortolon Pires de Lima - Assessora
Jurídica - Ofício nº 15/19 - Eao/GP - Tenho a máxima satisfação de dirigir-me aos ilustres Vereadores da
nossa Câmara Municipal, para transmitir-lhes as minhas congratulações pelo início das atividades legislativas
do corrente ano. - Tenho também o orgulho de, durante o meu mandato, compartilhar a minha gestão com
Vossas Excelências, que acreditaram e acreditam nas nossas propostas. Esta é uma mensagem de esperança.
Ainda temos muitos desafios pela frente. Apostamos nos nossos ideais e acreditamos nos nossos projetos em
benefício da comunidade marialvense.  Espero que as ações parlamentares dos nobres Edis sejam
desenvolvidas sempre com os olhos voltados por uma Marialva mais desenvolvida e com mais igualdade
social e sempre de forma imparcial e democrática.  Atenciosamente, Victor Celso Martini - Prefeito
Municipal - Ofício nº 17/19 - Eao/GP - Através do presente, de ordem do Sr. Prefeito, estamos encaminhando
à essa colenda Câmara a seguinte matéria para a devida apreciação e votação pelos Nobres
Vereadores:  Projeto de Lei nº 3/19 - Solicitamos outrossim, seja apreciado e votado em REGIME DE
URGÊNCIA. Atenciosamente, Dr. João Victor Pimentel - Assessor Jurídico - Ofício nº 17/19 - Eao/GP -
Cumprimentando Vossa Excelência e os ilustres Vereadores, tenho a satisfação de comunicar a designação, a
partir da presente data, do Nobre Edil WESLEY HENRIQUE DE ARAUJO, para as funções de LÍDER DO
PREFEITO, junto a essa colenda Câmara Municipal. PROPOSITURAS RESPONDIDAS - Do Vereador
Wesley Henrique de Araujo: Requerimento n° 135 de 2018.

Passando para o PERIODO DA ORDEM DO DIA o Sr. Presidente convocou a  1ª Secretária para a
verificação do quorum. Satisfeito o quorum exigido determinou a leitura da Ata, que após discutida foi
aprovada por unanimidade. Em seguida colocou em discussão
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Passando para o PERÍODO DO GRANDE EXPEDIENTE, ocasião em que usaram da palavra os seguintes
vereadores:

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 1ª discussão e votação, o Projeto de Lei Ordinária nº 1/2019 de
autoria do Vereador Marcio Marcelo Martins: - Súmula: Dá denominação ao Parque da Uva, localizado no
Lote de Terras nº 172-A/173/174-1 REM e 172-B-REM, às margens da BR 376. - REQUERIMENTOS:
Requerimento nº 3/2019 de autoria do Vereador Wesley Henrique de Araujo: - O Vereador infrafirmado,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma regimental, requer ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, para que, tempestivamente, informe a esta Casa de Leis, o que abaixo segue: - No início do ano de
2018 fiz o Requerimento nº 57/2018 onde questionei o Executivo sobre o Jardim Planalto II, sobre a falta de
asfalto na metade da Rua David Bataglini, na resposta recebida a pergunta: “Sobre a responsabilidade de
solucionar o problema” foi declarado: “está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano e estão sendo tomadas as devidas providências dentro das formalidades legais.” -
Essa resposta recebemos em 09 de julho de 2018. - Porém, os munícipes que moram nesta localidade
continuam cobrando uma solução para este caso, pois até a presente data, nenhuma ação foi realizada. -
Mediante estes fatos requer saber: - a) Qual a solução foi encontrada pelo Executivo para resolver a situação
da falta de asfalto na metade da Rua David Bataglini, de responsabilidade da Loteadora do Jardim Planalto
II? - b) A Loteadora já foi notificada judicialmente para que cumpra a carta de recebimento em que se
responsabilizou em pavimentar a referida Rua? - c) Se a resposta for negativa: Porque não foi tomada tal
ação? - d) Se a resposta for positiva: Qual o prazo para que este problema seja resolvido? - e) O Município
cobrará da Loteadora as custas judicias de um possível processo? - Requerimento nº 4/2019 de autoria do
Vereador Luciano da Silva Dario: - O Vereador infrafirmado, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, na forma regimental, requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, tempestivamente, informe a
esta Casa de Leis, quanto ao cumprimento da Lei Ordinária nº 2.017/1999, que dispõe sobre exames médicos
de acuidade visual e auditiva na rede municipal de ensino, o que abaixo segue: - 1. A Lei Ordinária nº
2.017/1999 vem sendo cumprida? Existe algum plano de ação previsto para o ano de 2019? Em caso positivo,
quantos alunos foram atendidos desde 2017 até a presente data. - 2. Caso negativo, por que não está sendo
cumprida e qual a previsão para que isso ocorra. - Requerimento nº 5/2019 de autoria do Vereador Carlos
Eduardo Siena: - O Vereador infrafirmado, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma
regimental, requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, tempestivamente, informe a esta Casa de Leis,
com referência a Secretaria Municipal de Saúde, quanto aos leites especiais e fraldas disponibilizados, para
retirada na Farmácia Municipal, questiona-se: - I. Qual o motivo do atraso na entrega destes itens? - II. Qual a
previsão para regularizar as entregas? - Requerimento nº 6/2019 de autoria dos Vereadores Jefferson
Garbúggio, Josiane Luiz da Silva e Paulo Barbado: - Os Vereadores que o presente subscrevem, no uso de
suas atribuições legais, na forma do Regimento Interno e após ouvido o plenário, requerem ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal para que no prazo de lei, e após ouvida a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, informe-nos o que abaixo segue: - I. Quais são as ações programadas para ao ano de 2019 da
referida Secretaria? - II. Há um controle/planejamento para a realização de análises para verificação das
árvores que possivelmente oferecem riscos de queda em nosso município? Caso positivo, enviar cronograma
do planejamento das análises e se há previsão de replantio dos locais onde foram erradicadas. - III. Caso
negativo, como a Secretaria atua preventivamente para evitar danos como os ocorridos em função das quedas
de árvores e galhos nos temporais das últimas semanas? - IV. Com referência ao Plano Municipal de
Arborização, em que fase de elaboração se encontra e se há um cronograma? - Requerimento nº 7/2019 de
autoria do Vereador Carlos Eduardo Siena: - O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições
legais, na forma do Regimento Interno e após ouvido o plenário, requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para
que, no prazo de lei, com referência ao Pronto Atendimento (H.P.P.) localizado no Jardim Eldorado nos
informe o que abaixo segue: - I - Em qual fase está o processo licitatório para finalização da infraestrutura,
instalações e equipamentos do Pronto Atendimento? - II -  O que falta para o Pronto Atendimento entrar em
efetivo funcionamento? - III - Qual o prazo previsto para funcionamento e atendimento efetivo à população? -
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS PELA PRESIDÊNCIA - INDICAÇÕES: Indicação nº 10/2019 de autoria
do Vereador Marcio Marcelo Martins: - O Vereador que a presente subscreve, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, de conformidade com o Regimento Interno, vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal
para que sejam construídas com a maior urgência possível Capelas Mortuárias nos Distritos de São Miguel de
Cambuí, Aquidaban, Santa Fé e São Luiz. - Atualmente, a população dos distritos não tem um local adequado
para velar seus entes queridos, e realizam velórios em suas casas e nos salões das igrejas. Além disso, muitas
vezes é inviável para estes munícipes se deslocarem até a sede do município para realizar velórios na capela
mortuária próxima ao cemitério municipal, pois os distritos ficam numa distância considerável e muitos não
tem possibilidade de vir até o centro com facilidade. - Indicação nº 11/2019 de autoria do Vereador Marcio
Marcelo Martins: - O Vereador que a presente subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, de conformidade com o Regimento Interno, vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal para que juntamente
com a Secretaria de Meio Ambiente seja disponibilizado a entrega de sacos plásticos biodegradáveis para o
acondicionamento de materiais recicláveis. Os sacos seriam entregues semanalmente para cada morador
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durante a coleta seletiva. - A comunidade pode separar os recicláveis também em outros sacos, mas devem
acondicioná-los em lixeiras das ruas apenas nos dias em que a coleta seletiva passa pelo bairro, onde será
disponibilizado uma lista com dias da coleta pelo site oficial do Poder Executivo. A sugestão deste Vereador
tem como principal objetivo facilitar o recolhimento dos materiais recicláveis, para que sejam triados para a
cooperativa de reciclagem e assim e não deixar que produtos como alimentos contaminem e inviabilizem a
reciclagem. - Indicação nº 12/2019 de autoria da Vereadora Josiane Luiz da Silva: A Vereadora que a presente
subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de conformidade com o Regimento Interno,
vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal a colocação de placas indicativas no Residencial Luzia
Meggiato  informando o nome das ruas, com o objetivo de facilitar a entrega de correspondências pelos
agentes do correio e, também, facilitar aos munícipes e visitantes, a localização de endereços. - Esta
Vereadora recebe reclamações constantes dos moradores, pois não recebem suas correspondências,
encomendas e ainda encontram muita dificuldade para explicar para visitantes a localização de suas
residências. - Indicação nº 13/2019 de autoria da Vereadora Josiane Luiz da Silva: - A Vereadora que a
presente subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de conformidade com o
Regimento Interno, vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal para que seja encaminhado ao setor competente a
solicitação de que o leite que é distribuído aos idosos no Centro Social Urbano (CSU) durante a semana, seja
entregue em mais locais da cidade e em diferentes regiões, tais como UBS, Escolas e CMEIS. - Justifica-se
que, frequentemente, os idosos têm mobilidade reduzida e dificuldade de se locomoverem até o CSU,
principalmente os moradores de locais mais distantes e de distritos. Assim, com a entrega sendo realizada em
outras regiões da cidade, facilitará muito o acesso dos idosos. - Indicação nº 14/2019 de autoria do Vereador
Wesley Henrique de Araújo: - O Vereador que a presente subscreve, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, de conformidade com o Regimento Interno, vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal para
que seja realizada a estruturação com galerias de águas pluviais na Rua Judith Boro Marques, para depois ser
feito o asfalta nesta via, seus moradores, que pagam seus impostos estão há anos realizando esta solicitação e
mais uma vez vem, através deste vereador solicitar uma resposta positiva referente a esta solicitação. -
Indicação nº 15/2019 de autoria do Vereador Wesley Henrique de Araújo: - O Vereador que a presente
subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de conformidade com o Regimento Interno,
vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal para que seja realizada uma limpeza expressiva na Avenida Pe. Theo
Herman, bem como a manutenção das lâmpadas da iluminação pública e a delimitação de vagas para motos
entre os comércios: Casa de Carnes Santa Luzia e Panificadora Guedes. - Os munícipes desta região estão
solicitando estas obras de manutenção há algum tempo, pois há muita sujeira na via, falta de um local ideal
para estacionamento de motos e a iluminação precária no período noturno, gerando com isso, transtornos a
comunidade local. - Indicação nº 16/2019 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Siena: - O Vereador que a
presente subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de conformidade com o
Regimento Interno, vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal para que dê continuidade na pavimentação asfáltica
no trecho da Rua Fugio Ito deste município, em frente a empresa Irrigafort, e solicitar ainda que seja feita
uma operação “tapa-buracos” em toda extensão da Rua Titoshi Myamoto no Jd. Salem Shade, para amenizar
o problema até que seja realizado o recape asfáltico. - Os moradores e usuários da Rua Fugio Ito têm
solicitado para que o asfalto seja construído e possa trazer uma melhoria na acessibilidade aos usuários, que
sofrem com a terra e nos dias chuvosos com o barro. - Indicação nº 17/2019 de autoria do Vereador Wesley
Henrique de Araújo: - O Vereador que a presente subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, de conformidade com o Regimento Interno, vem indicar ao Sr. Prefeito Municipal para que seja
ampliada a quantidade de vagas para a ecoterapia, que é ofertada pela rede municipal de saúde. - Justifica-se
que esta é uma terapia que traz resultados muito positivos na reabilitação para diversas doenças, e que há fila
de espera de pacientes que aguardam a possibilidade de realizar esta atividade, visto que comumente os
pacientes que já fazem ecoterapia se mantém no tratamento e não há abertura de vagas dentre as já ofertadas.
- Assim, solicita-se que o município invista mais na ecoterapia, ampliando a oferta de vagas para novos
pacientes e mantendo os que já realizam a terapia e necessitam da sua continuidade para melhoria e
manutenção da sua saúde e qualidade de vida. - Indicação nº 18/2019 de autoria do Vereador Carlos Eduardo
Siena e Jefferson Garbúggio: - Os Vereadores que a presente subscrevem, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, de conformidade com o Regimento Interno, vêm indicar ao Sr. Prefeito Municipal para
que sejam tomadas urgentes providências para manutenção da calçada em todo o entorno do Estádio Braz
Clementino de Mendonça, especialmente no trecho da Rua Shigueyoshi Sawaki, visto que a calçada está em
péssimas condições, sendo inviável o tráfego para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes devido aos
buracos e à irregularidade do calçamento (imagens anexas). - Ressalta-se que a calçada do estádio é um
trecho de grande circulação de pedestres, sendo em alguns trechos a única calçada disponível para tráfego,
pois inclusive há outros imóveis nesta área sem calçamento adequado e que poderiam ser utilizados pela
população. Assim, a população acaba trafegando pela rua e correndo sérios riscos, especialmente cadeirantes,
pais com carrinhos de bebê, crianças com cachorros na coleira, idosos, entre outros. - Assim, reitera-se a
solicitação de que o município revitalize esta calçada com urgência, para que os pedestres, sejam adultos,
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idosos, cadeirantes ou crianças, possam utilizar a calçada com acessibilidade e segurança e não precisar andar
na rua.

PRONUNCIAMENTOS: 1º - Marcio Marcelo Martins: Fez Requerimento verbal aprovado por unanimidade
para que o Sr. Prefeito Municipal no informe se existem loteamentos aprovados com alguma irregularidade,
se a resposta for positiva favor informar quais são os loteamentos e quais são as irregularidades. Ofício a
Viapar solicitando com a maior urgência possível o fechamento do contorno localizado nas proximidades do
cacho de uva no perímetro urbano da cidade de Marialva. 2º - Jefferson Garbúggio: Pediu o envio de Ofício
ao Sr. Prefeito Municipal solicitando com urgência, vistoria nas calçadas dos prédios públicos e em havendo
necessidade com urgência as melhorias necessárias. Ofício ao Sr. Prefeito Municipal em nome de todos os
vereadores solicitando a implantação de lixeira na Cachoeirinha. 3º - Wesley Henrique de Araujo: Pediu o
envio de Ofício aos Deputados Estaduais, Prefeito, Governador, D.E.R. e Viapar solicitando a implantação de
trincheira ou viaduto na entrada da Estrada Caraná, tendo em vista a grande quantidade de acidentes
ocorridos no local. Ofício a Secretaria da Ação social para que nos informe o que tem sido feito em favor dos
Imigrantes que estão residindo em nosso município. 4º - Onesimo A. Bassan: Pediu o envio de Ofício ao Sr.
Prefeito Municipal reiterando o pedido de implantação do Ciretran em Marialva para favorecimento de
nossos munícipes. 5º - Luciano da Silva Dario: Ofício ao Sr. Prefeito Municipal solicitando acessibilidade as
calçadas do Conjunto João de Barro. Ofício aos Bicicleteiros parabenizando-os pela iniciativa de formação de
um mutirão para limpeza e conservação da Cachoeirinha que é um ponto turístico muito importante para
nosso município. Ofício ao Sr. Prefeito Municipal para que estude a viabilidade de colocar em prática as
propostas apresentadas na 11ª conferência dos Direitos da Criança e dos Adolescentes ocorrido em 5 de
outubro. 6º - Paulo Barbado: Pediu o envio de Ofício ao Sr. Prefeito Municipal solicitando a construção de
um quiosqi na Cachoeirinha por ser um ponto turístico. Ofício Sr. Prefeito Municipal para que determine a
extração das raízes das árvores que foram cortadas. 7º - Carlos Eduardo Siena: Pediu o envio de Ofício a
Polícia Militar solicitando rondas na cachoeirinha principalmente nos finais de semana que segundo
denuncias tem sido ponto de uso de drogas e de prostituição. Ofício ao Secretário Municipal de Obras
solicitando a colocação de lixeira na cachoeirinha. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
agradeceu os munícipes e vereadores presentes e encerrou a reunião às 21:19 horas, determinando a lavratura
da Ata, que após lida, discutida e se aprovada, será assinada pelo Presidente, primeira secretária e segundo
secretário.

                                        Ricardo A. Vendrame  

                                                  Presidente                    

                          

                                                                  

                     Josiane Luiz da Silva                Paulo Barbado

                        1ª. Secretária                          2º. Secretário


