ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016
Aos treze dias do mês de junho de 2016, às 20 horas, na sede da
Câmara Municipal, reuniu-se em Sessão Ordinária, estando presente
todos os Vereadores. A ata da sessão anterior depois de lida foi aprovada
sem ressalvas. Foram lidos os documentos em pauta, of. nº 74/2016, cujo
executivo encaminha o Projeto de Lei nº 10/2016, que dispõe sobre o
parcelamento de débito do SAMU de 2012 a 2015; of. nº 73/2016, que
acompanha o Projeto de Lei nº 09/2016, que autoriza o município a
associar e contribuir para a AMEPAR; requerimento nº 17/2016: requer
ao executivo que viabilize um veículo para ficar a disposição dos
pacientes submetidos a Hemodiálise; e Requerimento nº 18/2016:
requer ao executivo a instalação de câmeras de segurança em pontos
estratégicos. Após a leitura dos documentos a palavra ficou livre e o
Vereador Jair de oliveira falou sobre os requerimentos que apresentou
dizendo que as câmeras de segurança são necessárias para inibir a
prática de crimes e também para atrair o interesse dos bancos a
instalarem seus caixas eletrônicos na cidade. Falou que os Bancos que se
instalaram há muito tempo atrás já investia em segurança. Falou
também que dias atrás reivindicou um caixa eletrônico para Cafeara,
mas que os bancos só visam o lucro, mas que o Banco Sicredi esta pra
decidir se vai se instalar em Cafeara ou Lupionópolis, e que então o
município que investir em segurança terá mais chance de conseguir.
Sobre o veículo para os pacientes em tratamento de hemodiálise disse
que eles já sofrem com o tratamento e com a viagem e ainda tem que
ficar esperando o ônibus da saúde buscar todos os demais pacientes para
voltar pra casa, e que devemos buscar alternativas para minimizar o
sofrimento destas pessoas, e pediu que o Executivo analisasse sua
reivindicação. O Vereador Carlos falou sobre a preocupação

dos

Vereadores, do Poder Executivo e dos comerciantes com os assaltos que
tem ocorrido e da necessidade de instalação de câmeras com um sistema
de monitoramento. Que se não for possível ir diretamente na Secretaria
de Segurança Pública do Estado, que seja convocada uma reunião com o
Prefeito pra ver se o Município tem condições de instalar as Câmeras.
Sobre o caixa eletrônico, disse que os Vereadores estiveram com os
representantes dos Bancos e que estes não ofereceram nada pra
Cafeara, que ninguém quer vir para cá por causa da falta de segurança.
Manifestou apoio ao requerimento que pede que um veículo fique a
disposição dos pacientes em tratamento de hemodiálise. Disse que sabe
do sofrimento destas pessoas porque trabalhou por mais de 11 anos
como motorista da saúde, e que são 5 horas de tratamento, em que a
pessoa sai dali enfraquecida, e se não der para estar o transporte ali que
tenha então um veículo a disposição. Logo após o Vereador Claudio
endossou as palavras do Vereador Carlos e do Vereador Jair dizendo que
deve sim ser implantado um sistema de monitoramento de câmeras, mas
temos que lembrar o Governador do Estado que o nosso município
precisa de policiamento, porque não vai ser só a Câmera que vai
resolver. Que devemos informar o Governador e a Secretaria de
Segurança Pública até que ponto chegou a falta de segurança no nosso
município. De maneira que os comerciantes tiveram de vir até esta casa
reivindicar a instalação de câmeras de segurança.

Esclareceu que o

policiamento atual é deficiente porque quando o policial não está
trabalhando conseqüentemente a cidade fica vulnerável à criminalidade.
Que não só devemos reivindicar câmeras de segurança, mas também
policiamento adequado, porque nós pagamos nossos impostos e não
estamos tendo a segurança que deveríamos ter, e nem o direito de ir e
vir não estamos tendo mais, por causa do temor do cometimento de
crime e pela falta de segurança. Comentou sobre o que foi noticiado pelo
Senhor Osvaldo que avistou um carro desconhecido circulando por 50

minutos na nossa cidade, na madrugada, e não tinha nenhum policial
para abordar o veículo que circulava em situação suspeita. Que
poderíamos encaminhar também para as Câmeras vizinhas a nossa
reivindicação, porque tem município que tem policiamento 24 horas e
outras não, que é o nosso caso de ficarmos reféns desta situação, e não
temos como dar uma resposta confortável a população que nos procura.
Lembrou que no início do ano passado foi encaminhado pedido de efetivo
policial e tivemos a resposta de que em Cafeara acontecia um roubo a
cada mês e que então não havia necessidade de mais policiamento.
Sobre a reivindicação do Vereador Jair com relação ao problema das
pessoas que fazem hemodiálise, disse que estes pacientes tem direito de
um veículo ficar a disposição deles e também daqueles que tratam no
Hospital do Câncer. Esclareceu que durante os últimos 5 anos levou a
sua irmã para fazer quimioterapia no Hospital do Câncer em Londrina e
graças a Deus tinha condições de estar ali para aguardar o término do
tratamento, mas viu pessoas do nosso município sofrendo e tendo que
aguardar pelo transporte da saúde. Para encerrar o Vereador Claudio
agradeceu aos comerciantes pela participação nesta reunião em que
reivindicam mais segurança para Cafeara. Na seqüência o Vereador
Darcio disse que este é um caso em que a comissão de serviços urgentes
poderia ir até o 15º Batalhão solicitar apoio a nossa reivindicação de
mais segurança.

Lembrou que fizemos requerimento ao DER de

recapeamento nas rodovias e que o pessoal do DER já está trabalhando
próximo do trevo de Cafeara, e que devemos reforçar este pedido para
que este trabalho chegue até Cafeara. O Vereador Juarez também se
manifestou e apoiou os requerimentos do Vereador Jair. No que diz
respeito as pessoas que estão em tratamento de saúde disse que
precisamos que as autoridades olhem para elas com mais carinho, assim
como a segurança na cidade. Disse que tem vindo pessoas de outras
cidades armadas sem que exista policiamento adequado para inibir estas

praticas, e enquanto não se toma nenhuma providencia a respeito que
devemos fazer a nossa parte no sentido de se evitar que isso ocorra. O
Vereador Carlos também lembrou que já encaminhamos requerimento de
efetivo policial que ainda não tivemos resposta, de modo que a Comissão
de Serviços urgentes deveria se deslocar até o 15º batalhão da polícia
militar e levar a nossa reivindicação pessoalmente. Em seguida teceu
comentários sobre a falta de tranqüilidade dos funcionários dos correios
principalmente, que tem sido alvo dos assaltantes. O Vereador Jair falou
sobre esta falta de tranqüilidade dizendo que o funcionário que presencia
a ocorrência de assalto pode passar por problemas psicológicos e com
trauma para o resto da vida, e deu exemplo do que ocorreu na sua
família. Não havendo mais quem se pronunciasse, o Presidente falou à
Comissão de Serviços Urgentes dizendo que o veículo da Câmara está à
disposição para que eles possam se deslocar até o 15º Batalhão da
Polícia Militar de Rolândia.

Disse que eles devem levar a nossa

reivindicação de mais policiamento e da necessidade de um sistema de
monitoramento por câmeras, e que eles nos ajudem a encontrar uma
solução para o nosso problema. Pediu que a Secretaria de Saúde naquilo
que puder fazer, que o faça, para o bem estar dos pacientes,
principalmente os de hemodiálise, que merecem um tratamento digno.
Teceu alguns comentários sobre o que tem sido divulgado na mídia em
que os

recursos

públicos

muitas

vezes

são utilizados de

forma

inadequada, enquanto que milhares de pessoas passam por tratamentos
de saúde, muitas vezes inadequado. Que em muitos os setores temos
sido prejudicados, mas a saúde é o que mais nos preocupa, e os
Vereadores devem fazer o seu papel reivindicando os direitos dos
cidadãos

e

buscando

ajuda

dos

setores

competentes.

Que

essa

preocupação de melhorar a vida dos moradores da nossa cidade pode
gerar um interesse dos municípios vizinhos em fazer a sua parte e quem
sabe podemos conseguir uma saúde cem por cento para todos.

Comentou sobre o período que passou quando a sua mãe fazia
tratamento de saúde. Disse que pode dar um tratamento digno para a
sua mãe, e via o contraste no atendimento de um paciente que podia
custear as despesas médicas, daqueles atendidos pelo SUS. Que na
ocasião naquela ocasião a Diretora do Hospital perguntou se ele tinha
alguma sugestão para que o Hospital pudesse melhorar o atendimento,
mas como resposta disse que se o Hospital cobrasse menos pelo
tratamento particular os leitos não estariam vazios, e mais gente teria
um tratamento menos doloroso. Que nenhum ser humano é melhor que
outro, e todos têm direito de

um tratamento

adequado,

sendo

inconcebível que um acompanhante que passa longos dias em pé, só
dispõe de uma cadeira de plástico para se recolher a noite. Que Cafeara
já foi destaque na área da saúde por muito tempo e que devemos buscar
o melhor pelos nossos munícipes. Encerradas as suas considerações, o
Presidente colocou em aprovação os requerimentos apresentados pelos
Vereadores e foram todos aprovados, inclusive o envio de ofício
requerido pelo Vereador Darcio ao DER para que o recape da rodovia
chegue até a nossa cidade. Esclareceu também que vai estar se
organizando para ir até a Secretaria de Estado e Segurança Pública em
Curitiba caso seja necessário. Não tendo mais nada a tratar o Presidente
encerrou a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2016.

