Ata nº35/2017

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia vinte e quatro 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 Marcelo
Barili (problemas de saúde). Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura
da Ata nº 34/2017. Leitura do Ofício nº 334/2017, recebido da Prefeitura
Municipal, assunto: Relatório Defesa Civil. Leitura dos Convites da
Secretária da Saúde, assuntos: Feira da Saúde e Reunião com a 8º Regional.
Primeira Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 67/2017. O referido
projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual –
PPA 2018-2021 para o Município de Salgado Filho e dá outras
providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em primeira
votação. Primeira Votação do Projeto de Lei nº 68/2017. O referido projeto
recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação. Súmula: Dispõe sobre o Diretrizes Gerais para a
elaboração do orçamento para o Município de Salgado Filho para o
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Colocado em
votação no plenário foi aprovado em primeira votação. Primeira Votação
do projeto de Lei nº 69/2017. O referido projeto recebeu pareceres
favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.
Súmula: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Salgado Filho
para o Exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Colocado em
votação no plenário foi aprovado em primeira votação. Apresentação
Requerimento nº 40/2017. Autoria Vereador Gilberto Bauer. Súmula:
Solicita que a Admnistração Municipal veja a viabilidade de providenciar
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a tubulação em partes da Rua Vereador Osvino Krause em frente ao terreno
nº 04 da quadra nº 59. Vereador Gilberto Bauer defende seu requerimento:
Vereador Gilberto Bauer enfatiza a importância do requerimento, devido a
dificuldade de circulação de veículos como também os problemas com a
chuva. Apresentação do Requerimento nº 41/2017. Autora Vereador
Gilberto Bauer. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a
viabilidade de providenciar melhorias no campo da Linha Peroba. É
necessário que seja feito aterramento e nivelamento no local. Desta forma
proporcionando que o mesmo fique com as medidas de um campo de
futebol suiço. Vereador Gilberto Bauer defende seu requerimento: enfatiza
a importância dessa melhoria para a comunidade, grande dificuldade com o
desnível do campo. Passada a palavra a platéia: Sr. Adelmo Koch comenta
sobre a união do Legislativo do município. Passada a palavra aos
vereadores: Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Vereadora
Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre o relatório da Defesa Civil
e os prejuízos causados aos municípios, onde o desmatamento do meio
ambiente trás suas consequências. Reforça o convite para a participação das
mulheres no Programa Outubro Rosa. Vereador José cumprimenta a todos.
Solicita ofício ao Setor de Urbanismo para que seja realizada a troca de
lâmpadas em frente ao salão da Sra. Erli Krause no centro da cidade.
Comenta sobre o Requerimento do vereador Gilberto Bauer e sobre o
Ofício solicitado pelo Vereador Marcelo que são os dois sobre o mesmo
assunto, afirma que deve ter havido politicagem. Vereador Gilberto Bauer
afirma que foi o pessoal da comunidade da linha Peroba que realizaram a
solicitação. Afirma

que

não

ouve politicagem.

Vereador

Izelso

cumprimenta a todos. Comenta sobre a Linha Turski, a qual faz 4 anos que
foi feito um poso artesiano, porém ainda falta terminar a obra, as doze
famílias solicitam que seja colocado os canos. Comenta também que na
linha três barras não esta funcionando corretamente o abastecimento de
água. Solicita ofício ao Setor de Urbanismo para que seja resolvido o
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prroblema da água que desce próximo a propriedade do Senhor Osvino
Romel

na rua João Spessatto. Vereador Doelio cumprimenta a todos.

solicita ofício a Empresa de Energia Copel devido a falta de energia por
nove dias, do período do dia 01/10/17 ao dia 21/10/17 nas seguintes linhas
Tiradentes,Alto Alegre, Concórdia, Azzoline, Bandeirantes, São Brás entre
outras comunidades do interior do município. Solicita que a empresa
realize a limpeza embaixo da rede elétrica. Comenta sobre a apresentação
de uma Moção de Aplauso as Igrejas Protestantes, devido a comemoração
dos 500 anos da reforma protestante, que é comemorado no dia 31 de
outubro. A votação provavelmente será na próxima terça e logo após a
acontecerá a homenagem. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos.
Agradece aos votos favoráveis ao Projeto de Lei que deu nome a Rua Padre
Leopoldo Melz. Comenta sobre a luta da família Koch. Comenta também
que infelizmente não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, os projetos
destas duas redes de água já estão em andamento, portanto a demora é
normal. Tece comentário sobre a busca de recurosos para o município. A
implantação de Fibra óptica no município, agradece a Empresa Ampernet
pela iniciativa, provavelmente dentro de 30 dias já vai estar funcionando.
Relata viagem a Curitiba juntamente com o Prefeito Helton Fheifer e
Presidente da Câmara Alfredo para conversar com os deputados buscando
viabilizar recursos para o munuicípio. Solicita ofício ao Gerente da Sicredi
Senhor Tiago Fernando Schaurich parabenizando pela organização e
realização do Coquetel de Negócios e agradecendo pelo convite. Solicita
Ofíco ao Presidente do Conseg/Salgado Filho Sr. José Capellin
parabenizando pelo Lançamento do Projeto “Vizinhança Solidária Rural e
Urbana e Comércio seguro”. Agradece aos convites recebidos da Secretaria
da Saúde. Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Solicita ofício ao
Setor de Urbanismo para que seja providenciado a construção de duas
bocas de lobo na Rua Augusto Cechini, enfatiza a urgência deste trabalho,
devido ao projeto da obra já esta sendo licitado. No projeto já existe o local
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exato desta construção. Reforça o ofício de parabenização ao Sr. José
Capelim pelo Lançamento do Projeto “Vizinhança Solidária Rural e
Urbana e Comércio seguro”. Relata a importancia do Consg/Salgado
Filho.Comenta sobre a votação das contas do ex-prefeito Alberto Arisi do
exercício de 2015 que veio com o Parecer do Tribunal de contas aprovada
sem ressalvas. Desta forma acha estranho o resultado das votações, na
primeira relata que teve apenas um voto contrário e na segunda votação
teve três votos contrários. Já que o Tribunal de Contas e a Comissão de
Finanças e Orçamentos não encontraram nada de irregular. Enaftiza que
neste caso sim existe politicagem. Vereador Doelio comenta que o Tribunal
de Contas é uma camara técnica e a mesma avaliou as contas do Executivo
do exercício de 2015 sem resalvas, não sabe se os vereadores não
entenderam. Talvez seia necessário os vereadores justificar os votos.
Comenta sobre votações de contas do executivo de anos anteriores que
tinham ressalvas. Vereador Gilberto Rech fala que foi errada a condução da
eleição porque não foi dado o direito da defesa ao Ex-Prefeito Alberto Arisi
e também tinha que ser voto aberto e quem deve decidir como ocorre a
votação aberta ou fechada é o Presidente da Câmara. Presidente Alfredo
explica que não foi pedido a defesa do prefeito porque estavam aprovadas
as contas do exercício de 2015 sem ressalvas. Explica que na próxima
votação vai ser votação aberta. Presidente Alfredo agradece a presença de
todos. Comenta sobre o evento do Conseg/Salgado Filho. Comenta sobre as
explanações das autoridades, e sobre a importancia da denúncia dos fatos
ocorridos. Relata fato ocorrido sobre uma empresa de segurança em
Francisco Beltrão. Ressalta a Importância da união da comunidade. Reforça
o ofício ao Sr. José Capellin e estende as autoridades policiais que se
fizeram presentes e ministraram a palestra. Reforça o convite para o evento
da saúde. Explica que devido a chuva foi tranferida a rodada do
campeonato. Eu Carla Luciane Barcarol lavrei a represente ata que lida e
provada, assinada e pelo presidente, vereadores e demais presentes.
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Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 24 de Outubro 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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