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Ata N° 3038 (Três mil e trinta e oito) da Câmara Municipal de Marumbi - Estado do Paraná. 

Ao (1410612021) quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as 19h00min 

(dezenove horas), reuniram-se, nas dependências da Câmara Municipal de Marumbi - Estado do 

Paraná, os Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária. O Senhor Presidente declara aberta a 

presente Sessão Ordinária, verificando-se pelo livro a presença de todos os vereadores e pede ao 

Vereador Aparecido Emerenciano da Silva que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O 

Senhor Presidente, em comum acordo entre todos os vereadores, dispensa a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária anterior, que logo após foi colocada em discussão e APROVADA por todos os 

vereadores presentes. MATÉRIA DO EXPEDIENTE: Foi feito a leitura do Ofício N° 13112021 e 

Ofício N° 13612021 de autoria do Poder Executivo Municipal. O vereador Olindo Cividini Filho se 

inscreve para falar no Expediente. O Senhor Presidente deixa a palavra livre ao vereador Olindo 

Cividini Filho por dois minutos e trinta segundos. O vereador Olindo Cividini Filho pede a palavra, 

deseja boa noite aos presentes e aos internautas que acompanham a transmissão da sessão pela 

internet. Fala sobre o Plano Diretor apresentado. Comenta que foi comentado sobre o saneamento 

básico e que algumas coisas deverão ser corrigidas. Agradece a população que estão se cuidando 

que mais um morador de Marumbi faleceu e que o médico que atende no município está afastado 

com Covid. Espera que Deus ajude e todos possam vencer essa doença. Fala que hoje a sessão 

está fechada ao publico, mas que todos podem acompanhas a transmissão da sessão pela internet. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei N° 0412021 de autoria do Poder Executivo Municipal - Súmula: 

Autoriza o Executivo Municipal a transferir auxilio financeiro à Associação Marumbiense de 

Estudantes. Em Primeira Discussão ao Projeto de Lei N° 0412021 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, o vereador Natalino Pires Cardoso pede a palavra e pede que seja feito a leitura da Ata 

de Eleição de 2021 e Demonstrativo de Prestação de Contas 2019-2020 da Associação 

Marumbiense de Estudantes. Em Primeira Votação ao Projeto de Lei N° 0412021 de autoria do 

Poder Executivo Municipal, APROVADO por todos os vereadores presentes. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: O vereador Aparecido Emerenciano da Silva pede a palavra, deseja boa noite aos 

internautas que acompanham a transmissão da sessão pela internet. Comenta sobre o Corona vírus, 

dos pronunciamentos dos vereadores, do prefeito e de toda a imprensa que sempre fazem apelos de 

conscientização para que os devidos cuidados sejam tomados. Faz um apelo a toda população que 

muitas vezes não seguem os protocolos dos profissionais da saúde e acham que muitas vezes 

tratam como brincadeira um assunto tão sério. Afirma que to os pedem para que não sejam feito 
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festas, que respeitem o distanciamento social e que façam o uso de mascara e álcool em gel. Fala 

que nessa semana sentiu na pele a situação. Diz que não há lugar nos hospitais, não tem leitos nas 

Utis e agora na há oxigênio. Explica que seu filho estava internado em Maringá necessitando de 

oxigênio e não havia como trata-lo naquela cidade. Afirma que conversou com as autoridades, pediu 

a transferência de seu filho e conseguiu trazê-lo para Marumbi. Afirma que se ele continuasse em 

Maringá, teria perdido seu filho, que estava com baixa saturação e necessitando de oxigênio. Faz 

um apelo para que atendam aos pedidos dos profissionais de saúde, pois a situação está critica na 

região, no estado e no país. Fala que seu filho está se recuperando e se não fosse o socorro do 

Hospital Municipal de Marumbi, ele poderia não estar vivo. Agradece ao Dr. Rodolfo e equipe, a 

Secretaria Municipal de Saúde, Enfermeiras e todos profissionais envolvidos, não apenas pelo 

tratamento de seu filho, mas pelo atendimento a todos os cidadãos. O vereador Anilton Morelo 

Júnior pede a palavra, deseja boa noite aos vereadores e aos internautas que acompanham a 

transmissão da sessão pela internet. Da as condolências a mais uma vítima do Covid da cidade de. 

Marumbi. Fala que ficou surpreso com o pronunciamento do vereador Aparecido, que não tinha 

conhecimento do fato, que essa doença não escolhe a pessoa, nem classe social. Fala que todos 

devem orar e pedir a proteção divina, que todos devem se cuidar, evitar aglomeração, evitar sair 

muito de casa, que haja um maior cuidado com os idosos e que o vírus é mortal e traiçoeiro que 

acomete a todos, por isso pede que as pessoas se cuidem e que fiquem em casa, que o inverno 

chegou e pode trazer mais doenças respiratórias. Acredita que no mês de setembro a maioria da 

população der Marumbi estará vacinada e que está faltando pouco. Pede mais uma vez que as 

pessoas se cuide, que se higienizem, que façam o uso de mascara e álcool em gel, que respeitem e 

tenham empatia pelo próximo. Explica que não existe Decreto, nem Prefeito, nem Governador, nem 

Presidente da Republica, mas o que existe é respeito e empatia ao próximo. Deseja melhoras ao Dr. 

Rodolfo, que está há tempos no pelotão de frente no embate ao Corona vírus, que se recupere e 

volte a ativa para ajudar a todos. Pede desculpas pelo desabafo e pede que Deus abençoe a todos. 

Com a palavra o Senhor Presidente. Fala sobre o fato colocado pelo vereador Aparecido, explica os 

acontecimentos do filho do vereador e que foi dado apoio e suporte. Explica que o maior problema 

foi que o paciente precisava de oxigênio e não havia para o atendimento. Diz que foram pedidos 

quinze tubos, mas vieram apenas seis tubos de oxigênio. Diz que um paciente de alto fluxo gasta em 

media, por dia, de dois a três tubos. Comenta sobre a situação do filho do vereador, sobre o 

tratamento dado e que se possível, na quarta feira estará de alta. Fala que no mesmo dia os 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde foram ate a distribuidora buscar mais oxigênio, pois 

não sabiam se algo mais poderia acontecer. Fala da dificuldade, que problema não é financeiro, 
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mas não tem oxigênio. Comenta sobre um fato ocorrido em Borrazópolis, onde não havia mais 

oxigênio e que os servidores ficam em um dilema em servir um colega de outro município e chegar 

um paciente necessitando de oxigênio. Afirma que o colega conseguiu oxigênio com os municípios 

vizinhos e devolveu. Diz que o problema é mais grave, que houve mais um óbito na cidade, que 

sente as dores da família. Pede que as pessoas se cuidem, que tem dois pacientes internados fora 

da cidade e pede oração por eles, pelo Dr. Rodolfo e a todos que estão doentes. Fala da dificuldade 

em repor médico em Marumbi, que houve um remanejamento, que virá outra médica de fora para 

atender em alguns dias, mas os médicos não têm horários, pois estão locados em outros município. 

Pede à população que evite visitas desnecessárias ao hospital, pede colaboração e pede oração a 

todos. Diz que agora está diferente, não é fácil estabilizar um paciente por conta dessa nova cepa. 

Pede ao jovem, que não é imortal, que se cuide, que cuide de sua família e os servidores naoo 

querem isso para ninguém. O Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária, 

Convoca os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 

1410612021 (quatorze de junho de dois mil e vinte e um), segunda-feira, as 119h00min (dezenove 

horas) e deseja a todos uma boa noite. Do que para constar Eu, Primeiro Secretário, mandei lavrar a 

presente ata, a qual subscrevp'jsino. 

Presidente:  

Primeiro Secretário: 
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