Ata nº31/2017
Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia vinte e seis de setembro de 2017, às dezenove horas, nas dependências
da Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência do Vereador Sr.
Alfredo Pereira dos Santos, reuniram-se os vereadores de Salgado Filho,
Paraná. Passado o registro de comparecimento, constatou-se a presença de
todos os vereadores. Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da Ata nº
30/2017. Leitura do Edital de Convocação de Audiência Pública nº 003/2017.
Leitura do Ofício nº 302/2017, recebido da Prefeitura Municipal, assunto:
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Titular: Gilberto Casa.
Suplente: Izelso Zanco. Apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº
004/2017. Súmula: Dispõe sobre o Julgamento das Contas do Exercício
Financeiro de 2015 da Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Estado do
Paraná. Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de Lei.
Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 72/2017. Súmula: Altera a
Lei Municipal nº 18, de 25 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Sistema
Tributário do Município, nos artigos e anexos que especifica e dá outras
providências. Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de
Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 73/2017. Súmula: Altera
a redação e revoga artigos da Lei Municipal nº 031, de 03 de maio de 2012 e
dá outras providências. Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças
e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de
Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Legislativo nº 05/2017. Súmula: Dá
nome a Rua existente na planta Geral da cidade de Salgado Filho. Fica por
meio da presente Lei denominda “ Rua Padre Leopoldo Melz” a Rua 03 que
se inicia na Rua Bortolo Centenaro terminando na Rua Fridhold Krause.
Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça
e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Vereador Gilberto
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Casa explica a localização da Rua e a importância deste Padre que esteve no
município por dois períodos de sua vida, era uma pessoa muito inteligente,
inclusive foi professor desta cidade. Os vereadores discutem os Projetos de
Lei do Executivo nº 72 e n º73 de 2017. Presidente Alferdo solicita ofício a
administração para que seja explicado os dois projetos de Lei anteriormente
citados em uma reunião na Câmara de Vereadores na quinta-feira dia
28/09/2017 as 14h:30min. Passada a palavra a platéia. Passada a palavra aos
vereadores: Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Comenta sobre o
Projeto de Decreto nº 04/2017 que trata sobre a aprovação das contas do
executivo de 2015, o qual tem parecer do Tribunal de Contas pela sua
regularidade. Comenta também sobre reunião do Plano Diretor, o qual é uma
identidade do município. Convida a todos para participar das discuções.
Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta sobre o Projeto de Lei
do Legislativo nº 05/2017. Comenta também sobre o Plano Diretor. Explica
um pouco sobre a historia do município, que não existe o mapa da averbação
do Perímetro Urbano, e este é o primeiro passo a ser regularizado. Explica
também a questão de loteamento; a rede de água da Sanepar, registro de
imóveis, valores de escritura e valores venal. Vereador Gilberto Rech comenta
sobre a possibilidade de realizar consulta ao Tribunal de Contas para baixar os
valores das alíquotas e aumentar os valores IPETU. Vereador Gilberto Casa
comenta sobre a regularização dos registros de imóveis. Vereador Doelio da
Rosa cumprimenta a todos, Comenta sobre o Projeto de Decreto nº 04/2017
que trata sobre a aprovação das contas do executivo de 2015, o qual tem
parecer do Tribunal de Contas pela sua regularidade. Com relação ao Plano
Diretor as Diretrizes são para o desenvolvimento para os próximos 10 anos
então daí vai se basear as políticas públicas por isso a importância de todos os
vereadores participarem. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. É favorável
ao Projeto de Lei do Legislativo nº 05/2017, parabeniza o vereador Gilberto
Casa pela iniciativa. Solicita Ofício a Secretaria de Educação solicitando
informações a respeito da forma de contratação da empresa de ônibus, bem
informações da empresa. Presidente Alfredo explica que foi a Comissão dos
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alunos que contratou a empresa. Vereadores Gilberto Bauer e Gilberto Rech
explicam como a Comissão escolheu a empresa. Vereador Marcelo em nome
do Sr. Nelson Bairili convida a todos para o almoço de 33º aniversário do
Programa Alô Salgado Filho no dia 30/09/2017 com início ao meio dia e logo
após início do Programa ao vivo com transmissão pela Rádio Verde Vale, vai
ser realizada homenagem a família Nesi. Vereador Izelso cumprimenta a
todos. Comenta sobre um possível quebra mola para ser colocado antes da
ponte que vai para a Igreja Católica. Comenta também sobre serviço um
serviço que o senhor Irceu Carbonera pagou adiantado ou que tem crédito com
a prefeitura e o Sr. Elias Klein disse que não vai realizar o serviço. Vereador
José cumprimenta a todos. Solicita informações a respeito de Gestantes se tem
a possibilidade de realizar ultrassom por convênio ou é gratuito. Vereadora
Teresinha explica que as gestantes tem direito a um ultrassom gratuito e a
solicitação é a critério do médico, e o custo é pago pela prefeitura. Se a
gravidez for de risco a gestante é encaminhada para o Hospital Regional e é
realizado ultrasom todos os meses. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos.
Comenta sobre o Projeto de Lei do Legislativo nº 05/2017. O Padre Leopoldo
realmente fazia um trabalho de evangelismo. Vereador Gilberto Rech
cumprimenta a todos. Sugere ao Vereador Izelso que passe na Prefeitura para
esclarecer o assunto ver o que realmente aconteceu. Convida a todos para
reunião do PMDB em Dois Vizinhos no próximo sábado. Comenta sobre a
regularização do IPTU; importância da regularização dos terrenos; o trabalho
realizado na administração até o momento e os planos para os últimos meses;
Sugere que crie um orçamento para incentivo para gastar com horas máquinas
tercerizadas, por exemplo a cada tantas horas a prefeitura paga duas. Comenta
sobre as terraplanagens particulares realizadas no município, entende não ser
obrigação da administração. É necessário fazer orçamento com limites de
gastos, a obrigação da administração são as estradas. Comenta que é
necessário fazer mudanças na tabela do Projeto de Lei 73/2017. Tece
comentário sobre ofício que vai ser enviado para a Sanepar, o qual já pegou
assinaturas das famílias. Presidente Alfredo agradece a presença de todos,
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agradece aos vereadores e ao Jurídico Carlos pela comprensão da discução
dos projetos. Comenta sobre o valor venal, IPETU e Plano Diretor. Comenta
também sobre a Reunião com o Corregedor do Paraná e cartorários. Convida a
todos para o campeonato de futsal no próximo sábado. Eu Carla Luciane
Barcarol lavrei a represente ata

que lida e provada, assinada e pelo

presidente, vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 26 de Setembro de
2017.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
GilbertoB auer :______________________________________________
Gilberto Casa :______________________ _________________________
Gilberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:_______________________________________________
Marcelo Barili:_______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________
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