Ata nº33/2017

Ata da

Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia dez de outubro 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 oito vereadores e a ausência justificada do Vereador Gilberto
Casa (viagem a Curitiba). Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da
Ata nº 32/2017. Leitura do Ofício nº 324/2017 recebido Recursos
Humanos, assunto: Cargo de Motorista e Motorista Regional. Leitura do
Convite para o Agrinho 2017. Apresentação do Projeto de Lei do
Executivo nº 55/2017. Súmula: Estabelece normas sobre atos e processo
administrativo no âmbito do Poder Executivo do Município de Salgado
Filho 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. Segunda votação do Projeto de Lei do Legislativo nº
05/2017. O Referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 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. Colocado em votação no plenário foi aprovado em segunda
votação. O Projeto de Lei do Executivo nº 64/2017. Súmula: Altera
dispositivos da Lei nº 40, de 07 de novembro de 2011, a qual “Reestrutura
a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Salgado Filho,
Estado do Paraná. O presente projeto foi reprovado pela Comissão de
Finanças e Orçamento no dia 05 de outubro de 2017 e desta forma não vai
a votação no plenário desta Casa de Leis. Primeira votação do Projeto de
Lei nº 74/2017. O Referido projeto recebeu pareceres favoráveis das
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Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e
Redação.Súmula: Autoriza a realização de Concurso Público para
preenchimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva na
forma que abaixo específica. Colocado em votação no plenário foi
aprovado. Primeira votação do Projeto de lei nº 75/2017. Súmula: Cria o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS e Institui o
Conselho Gestor do FHIS e dá outras providências. Colocado em votação
no plenário foi aprovado em primeira votação. Primeira votação do Projeto
de Lei do Executivo nº 72/2017. O referido projeto recebeu pareceres
favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.
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. Colocado em votação no plenário foi
aprovado em primeira votação. Primeira Votação do Projeto de Lei do
Executivo nº 73/2017. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das
Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Altera a
redação e revoga artigos da Lei Municipal nº 031, de 03 de maio de 2012 e
dá outras providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em
primeira votação. Passada a palavra a platéia: Sr. Adair Sugari solicita a
cópia das Leis do Legislativo que tratam sobre a mudança dos nomes de
ruas para fazer as adequações necessárias na Sanepar. Passada a palavra
aos vereadores:Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta
sobre a Lei que autoriza a realização do Concurso Público e sugere que no
cargo de Eletricista conste a finalidade do cargo (automóvel ou prédios
públicos). Comenta sobre o valor do salário para o cargo de Engenheiro.
Solicita que seja convocada reunião com o Promotor de justiça Sr. Gustavo
Razera com a equipe da Tributação da Prefeitura Municipal e os vereadores
para tratar a respeito da MEI onde comerciantes que estão cadastrados
neste programa estão vendendo bem mais do limite estabelecido e desta
forma não estão cumprimento com a Lei. Neste mesmo momento reunião
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com a equipe do Setor de Recursos humanos para esclarecimento sobre a
folha de pagamento, sobre uma possível sindicância e avaliação de tabelas
de grau de estudo. Solicita a administração uma cópia do contrato de
comodato com da Associação da Linha Tiradentes. Comunica ao Setor de
Obras o desmoronamento do bueiro da Linha São Roque próximo a
propriedade do Sr. Volmir Bongartem, desta forma os automóveis tem
dificuldade de passar pelo local. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos.
Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre o Projeto de lei nº
72/2017 que foi bem corrigido, com a tabela anterior. Comenta também
sobre

o caso da contratação do jurídico, que poderia ser feito

remanejamento de turno e com 20 horas poderia dar conta do trabalho.
Comenta também sobre a vaga de Gari. Comenta sobre o leilão realizado
pela administração, o qual foi bem lucrativo para o município, apenas dois
itens não foram vendidos. Questiona o Presidente a respeito da aplicação e
destino do dinheiro. Presidente Alfredo explica que o dinheiro volta para o
setor que ele pertencia. Vereador Gilberto Rech explica que pode ser usado
esse valor para realizar contrapartida. Valor total arrecadado com leilão R$
174.310.00 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e dez reais). Vereador
José comenta que foi arrecadado bem mais do que a expectativa, é
necessário verificar a possibilidade da venda de dois ônibus. Vereador
Izelso questiona como funciona a vende dos dois ônibus que não foram
vendidos no leilão. Presidente Alfredo explica que tem ser feito um novo
leilão para poderem serem vendidos. Vereador Izelso cumprimenta a todos.
Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Solicita ofício para o setor de
urbanismo para que seja resolvido o problema do final do Bairro Sol
Nascente, início da Linha Rommel próximo a residência do Sr. Paulo
Ferreira que esta bem complicado a questão de um bueiro que esta trancado
e deslizou é necessário colocar mais tubo e colocar cascalho. Enfatiza que
esta

Perigoso a passagem de veículos pois esta muito liso. Comenta

também sobre Boca de lobo trancado final do Bairro Sol Nascente uns 20
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metros antes do outro ponto. Vereador Doelio cumprimenta a todos.
Solicita ofício ao urbanismo para que seja colado mais dois postes na Rua
Padre Leopoldo Melz antes da residência do senhor Geovane de Conto, e
vereificar e trocar as lâmpadas queimadas nesta mesma rua e também
trocar as lâmpadas queimadas na saída para a linha Tiradentes, final da rua
próximo a residência do Senhora Mariza Canipofe. Comenta sobre viagem
a Curitiba e solicitação de recursos e conversa com os Deputados Estaduais
e Federais. Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Solicita ofício
de agradecimento a Secretaria de Educação pela preocupação com as
crianças da escola e proporcionar um dia de lazer importante para as
crianças. As crianças que participam das oficinas do CRAS foram assistir
um filme no cinema. Presidente Alfredo agradece a presença de todos.
Informa que será enviado ofício a sanepar informando as atualizações dos
nomes de ruas. Comenta sobre o encerramento da primeira fase do
campeonato, onde já ouve o sorteio das chaves. Dia 21 inicia a próxima
rodada. Relata programação e times classificados. Comenta sobre viagem a
Curitiba com o Prefeito Municipal e o Vereador Gilberto Casa

para

conversa com o Deputado Ademar Traiano e o Secretário Chefe da Casa
Civil Valdir Rossoni. Prefeito Helton Pfeifer e o Vereador Gilberto Casa
contiuam em Curitiba para mais alguns compromissos. 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, 10 de Outubro de
2017.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
GilbertoB auer :______________________________________________
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Gilberto Casa :______________________ _________________________
Gilberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:_______________________________________________
Marcelo Barili:_______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________
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