Ata nº37/2017
Ata da

Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia sete de novembro 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 36/2017. Leitura do convite recebido de Pinhal de São
Bento para o XII Canta Pinhal. Leitura do Ofício nº 09/2017, recebido do
CMEI, assunto: Parabenizar. Apresentação e Votação da Mocão de
Aplauso nº 002/2017. Autoria Vereadores: Doelio da Silva Rosa, Alfredo
Pereira dos Santos e Gilberto Rech. A Câmara Municipal de Salgado
Filho, por intermédio dos vereadores Alfredo Pereira dos Santos, Doelio da
Silva Rosa e Gilberto Rech, com amparo no artigo 110 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, apresenta MOÇÃO DE APLAUSO às Igrejas:
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Evangélica Luterana do
Brasil, Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja Evangélica Assembléia de
Deus e Igreja Pentecostal as Quatro Fases do Evangelho em virtude da
celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Vereador Doelio defende
a moção

e comenta sobre os motivos pelos quias houve a Reforma

Protestante, no qual Martinho Lutero acredita que a Igreja deveria
embasado na fé e na bíblia sagrada . Comenta sobre a história de vida do
Monge Martinho Lutero. Vereador Gilberto Rech. Comenta que devemos
nos aprofundar mais a respeito deste assunto. Comenta sobre a participação
das pessoas na Igreja, independente de qual for a religião. Comenta
também sobre a família e a religião. Vereador Alfredo comenta que a
iniciativa foi do vereador Doelio para valorizar a religião, a família, a vida.
Comenta também sobre Martinho Lutero e a família, a qual só vai andar
bem se estiver junto com a Igreja. Agardece a presença da Pastora, do Frei
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e do Missionário. A Moção de Aplausos nº 002/2017 foi Colocado em
votação no plenário foi aprovado por unanimidade.

Apresentação do

Projeto de Lei do Legislativo nº 06/2017. Autoria Vereador Gilberto Casa.
Súmula: Dá nome a Rua existente na Planta Geral de Cidade de Salgado
Filho. Fica por meio da presente lei denominada “ARTIMEDIO FRIGO” a
Rua 32 que se inicia na Rua Selvino Felippi terminando na Chácara 28.
Presidente Alfredo convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação para realizarem os pareceres do projeto de Lei. Vereador
Gilberto Casa defende o Projeto de Lei. É importante lembrar os
desbravadores deste município, o Sr. Artimedio Frigo chegou neste
município no ano de 1955, relata um pouco sobre a história e as residências
as quais a família residiu. Comenta sobre o Sr. Arduino Frigo e os trabalhos
que realizou no Conselho Tutelar, Escolhinaha de Futebol e na catequese.
Vereador Gilberto Bauer assume a Presidência da Câmara. Apresentação
do Projeto de Lei do Legislativo nº07/2017. Autoria Vereadores: Doelio da
Silva Rosa, Alfredo Pereira dos Santos e Gilberto Rech. Súmula: Dá nome
a Rua existente na planta geral da cidade de Salgado Filho. Fica por meio
da presente lei denominada “Rua Luiz Hermete Arisi” que se inicia na
rotatória da Avenida Presidente Dutra, terminando na chácara 01 e 10.
Presidente Alfredo convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação para realizarem os pareceres do projeto de Lei.
Vereadores defendem o Projeto de Lei. Vereador Doelio explica que o Sr.
Luiz Arisi foi prefeito três vezes durante a sua vida, como também foi o
primeiro prefeito deste município, já que o prefeito que assumiu a primeira
vez ficou apenas 60 dias no cargo. Comenta sobre as obras do Sr. Luiz
Arisi como por exemplo as estradas. O qual construiu uma família
exemplar, muito respeitada, comenta sobre a história de vida dos filhos.
Vereaor Gilberto Rech explica que o Sr. Luiz Arisi construi o município
com água encanada, luz e estradas. Explica que era um homem honesto, de
palavra firme. Comenta também sobre seu amigo Fabio Arisi. Vereador
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Alfredo comenta que é um grande orgulho apresentar esse projeto, pois o
Sr. Luiz Arisi fez grandes obras pelo município, grande empenho na
admnistração e trabalho sério. Apresentação do Requerimento nº 49/2017,
autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula: Solicique a administração veja a
viabilidade de providenciar a cosntrução de tubulação na Rua Selvino
Felippi próximo ao garrafão. Vereador Guilberto Casa defende seu
requerimento: explica que esta sendo construído o calçamento para que
possa ser esgotada a água da chuva, a qual ainda não tem tubulução.
Votação do Requerimento nº 19/2017, autoria Vereador Gilberto Casa.
Solicita que a administração Municipal providencie a atualização cadastral
de todas as ruas do perímetro urbano do município.O objetivo é verificar
quais os nomes das ruas e as suas denominações que fazem parte do
perímetro urbano, pois existem muitas ruas que não constam com o nome
cadastrado corretamente ou o nome desconhecido junto ao mapa do
município.Desta forma, com a atualização dos logradouros públicos que se
busca fazer, poderá ser providenciado um novo mapa do município onde
constam as novas ruas com seus respectivos nomes, facilitando a
localização das mesmas por parte dos munícipes. Colocado em votação no
plenário foi aprovado. Passada a palavra a platéia: Frei Mikael Mezzomo
cumprimenta a todos. Agredece o convite recebido para partiicpação.
Comenta que é necessário respeitar a maneira de pensar de todos, entre as
igrejas temos mais o que nos une do que os que nos separado. O Monge
Martinho Lutero era da ordem dos Agostinianos, houve fatos religiosas e
políticas que levaram a Reforma Protestante, são 500 anos do fato ocorrido,
data muito importante. Explica que não existe fé sem obras. Parabeniza os
vereadores pelo trabalho, empenho no socorro as pessoas que sofreram com
a enchente do sábado, como também parabeniza o município que ajudou
muito os moradores. Pastora Cleusa Valcarenghi agradece a Câmara de
Salgado Filho por lembrar dos 500 anos da Reforma Protestante, explica
que muitas pessoas trabalharam

e contribuíram para a Reforma
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Protestante. Comento sobre a história de Monge Martinho Lutero,explica
que ele não queria dividir a igreja, queria chamar para a conversa. Enfatiza
que a imprensa também ajudou a divulgar a Reforma Protestante a qual
tomou proporções nem imaginado. Foi uma reforma relegiosa e política,
hove a separação da política e da igreja, a partir da reforma também chegou
a educação para as pessoas, para que desta forma todas as pessoas
pudessem ler a bíblia,enfatiza que todas as pessoas precisam saber ler,
escrever e ser críticos. Não devemos simplemente aceitar, mas sim
questionar. Também trouxe um legado grande para as mulheres, elas
também ajudaram na reforma e também puderam ler e escrever e
principlamente ler a bíblia. Conta a história das freiras e de Catarina que
casou-se com Martinho Lutero e juntos tiveram 6 filhos. É um exemplo de
mulher para a igreja, ajudou a tratar dos doentes da comunidade.
Parabeniza o legislativo por ter uma vereadora mulher. Explica que é
ordenada pastora e tem as mesmas funções que um pastor homem. Já são
35 anos de ordenação das pastoras para o trabalho pastoral. Comemoramos
também

50 anos da declaração conjunta com a igreja Católica e

Evangélica Luterana as quais caminham juntas para a bíblia. Papa
Francisco participou das festividades dos 500 anos da Reforma Protestante.
Agradece a Câmara Municipal por lembrar desta data. Lembra que aqui em
Slgado Filho é uma Igreja formada por descendentes de Alemães.
Respeitam todas as denominações religiosas que são oriundas da Reforma
Protestante. Administração exemplar deste município que seja sempre
muito frutífera. Missionário Celso Machado representando o Pastor Davi
de Menezzes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus cumprimenta a
todos. Comenta sobre a Reforma Protestante. Esta a disposição assim como
a sua igreja. Cita um trecho bíblico. Senhor Arduino Frigo comenta que
participa da Igreja Adventista, comenta sobre a Reforma Protestante. É
uma maneira que Deus achou de unir as pessoas. Viane cumprimenta a
todos. Agradece a oportunidade e ao apoio recebido na última terça feira.
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Agradece a todas as pessoas que participaram do encerramento da
campanha outubro Rosa. Representando o Conselho Pastoral da Igreja
Católica a qual esta em reforma esta pedindo quem pudesse ajudar a
igreja,através do Baile do Kerb que vai ser realizado em Dezembro nos dias
16 e 18. Explica que ss festas das comunidades não poderão mais ter
bebidas alcoólicas. Frei Mikael comenta sobre os problemas que o
alcoolismo trás para as famílias, é por isso que vamos passar por esse
processo. Pede a todos os presentes patrocínio livre e espontâneo para o
Baile do Kerb, convida a todos para participar onde as famílias podem
levar os filhos. Sra. Viane comenta sobre os acidentes que ocorrem devido
ao uso do álcool. Sr. Ronaldo Frigo coemnta sobre o cancelamento do
evento com o Deputado Ademar Traiano devido as chuvas. Comenta
também sobre as fortes chuvas do último sábado, enfatiza que o estrago foi
grande principlamente nas estradas. Então é necessário calma, vai ser
atendido primeiramente as estradas onde passa o transporte escolar e
também o transporte necessários aos trabalhos da agricultura. Comenta
sobre religião. Explica que aprendeu muito com o seu pai. Homenagem
importante para a sua família com o nome de rua Artimedio Frigo. Sr.
Arduino, comenata sobre a sua família, e o seu papel como pai, caminhos
da sua vida. Trabalho na escolinha de futebol por 25 anos e também a
catequese. Sr. Janio Shinguel comenta sobre a moção de Aplauso que
relembrou os 500 anos da Reforma Protestante. Parabeniza os vereadores
pela iniciativa. Sr. Mario Petri comenta sobre o Baile do Kerb, o qual vai o
lucro vai tudo para as igrejas. Sr. Valdir Frigo agredece pela iniciativa do
projeto de lei que da nome a Rua Artimedio Frigo. Pastora Cleusa
parabeniza a adiminstraçãopela Festa do Vinho e do Queijo, pelo trabalho
feito junto com as comunidades, tem orgulho em atender essa comunidade
que as igrejas trabalham juntas para o bem comum, agradece a prefeitura
municipal por trabalhar junto com as igrejas. Sr. Ronaldo convida a todos
para a próxima rodada do campeonato de futsal. Passada a palavra aos
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vereadores: Vereador Doelio cumprimenta a todos. Agredece a presença
dos representantes religiosos. Parabeniza a Igreja Católica pela iniciativa
em cortar a venda de bebebidas alcoólicas na festas desta igreja. Comenta
sobre a sua viagem Curitiba. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos.
Comenta sobre as explanações sobre a Reforma Protestante. Comenta que é
católico e visitou a terra Santa e visitou várias igrejas, acreditar no
nascimento e na ressureição de Jesus cristo. Comenta sobre as críticas ao
município em virtuide das fortes chuvas. Agredece a presença da família
Frigo. É importante lembrar das famílias que passaram neste município.
Convida

para a próxima terça-feira sessão ordinária que acontecerá a

vortação do projeto do legislativo nº 07/2017. Agrdece os votos favoráveis
no requerimento nº 19/2017. Enfatiza a necessidade de atualizar os nomes
das ruas. Comenta sobre a denominação da Rua Padre Leopoldo Melz.
Comenta sobre a dragagem do rio, visita ao instituto das águas. Enfatiza
que a Prefeitura e o Engenheiro

já esta se trabalhando neste caso.

Comenta também sobre o evento adiado que aconteceria no sábado para a
entrega oficial dos recursos. Fica contente com os resultados das viagens e
conversas com os deputados em busca de emendas parlamentares. Enfatiza
que vai contribuir com a igreja católica com as toalhas para o Baile do
Kerb .Vereador Doelio comenta sobre a leis no congresso nacional contra
as famílias e devemos nos unirmos e

defendermos o cristianismo.

Vereador Izelso cumprimenta a todos. Agradece a todos que se fizeram
presentes. Solicita ofício a respeito da rua nº 41, terreno do Sr. Dario
estourou a sargenta e desceu água, é necessário passar uma máquina, se não
vai entregar água novementa na casa do senhor João Garcia. Vereador
Teresinha cumprimenata a todos. Agredece a presença das autoridades
regligiosas, as quais fazem a diferença em nossa comunidade. Comenta
sobre os caminhos dos filhos e papeis dos pais. Parabeniza as igrejas aqui
presentes. Comenta sobre a União das igrejas com o objetivo de um só
Deus, não tem porque haver divisão, respeita todo as igrejas. Comenta
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também que a sua religião durantes os cultos tem momentos de reflexão ou
oração para as autoridades. Tece comentário que na próxima semana terá
uma homenagem a uma pessoa que sempre trabalhou muito em nossa
comunidade. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Parabeniza os
veraedores que buscam recursos para o município. Enfatiza que este ano é
muito difícil, porém nosso muniucípio vai receber muitos recursos.
Comenta que as postagens no facebook não prejudica a administração.
Solicita Ofício parabenizando a Sra. Jussara de Avila, pela conquista do 2º
lugar no Festival vóz da Igualdade no Paraná, enfatiza que Jussara e é uma
professora e mãe dedicada. Comenta que o Sr. Luiz Arisi foi um grande
gestor. E vê hoje isso no Sr. Alberto Arisi que busca coisas boas para o
município peincipalmente na questão de empregos. Solicita ofício aos
CRAS pedindo agilidade na realização dos financiamentos Fomentos do
Paraná através do Banco Social. Enfatiza que esta faltando dedicação de
algum funcionário nessa parte. É necessário que cada um se empenhe cada
vez mais para o município. Comenta sobre o comodato da Associação que
será entregue a 3º Patrulha Agrícola no município sexta-feira a tarde as
14:00 horas em frente ao Poste de combustível. Comenta sobre a política
no Brasil e as reformas que são propostas, as receitas do Governo Federal e
Estadual. Comenta sobre a enchente que ocorreu neste município em 1983
e a dragagem do rio que tem pouca vazão. Enfatiza que é necessário cobrar
mais dos deputados. Parabeniza a família Frigo. Vereador José
cumprimenta a todos. comenta sobre a importância da moção que
representa a união das Igrejas. Comenta sobre a política no Brasil, é
necessário tirar o Senado ou os Deputados Federais. O dinheiro deve ser
enviado direto para a população e não vir recursos através de emendas
parlamentares dos deputados. Comenta sobre a importância da Igreja, da fé
que leva a Deus. Comenta que participa da Igreja Luterana e a sua família
participa da católica. Enfatiza que seia importante que os padres pudessem
casar e ter suas famílias. Comenta sobre festas realizadas pela igreja e as
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bebidas alcoólicas. Pessoas que sofrem com problema do alcolismo.
Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta sobre o trabalho do
vereador. Agradece a presença das autoridades religiosas. Comenta sobre o
trabalho do Sr. Arduino Frigo. Comenta sobre a Água da Linha Peroba,
verifica

a

possibilidade da

administração

ceder

alguns

relógios

emprestados, esta com problemas na diferença entre os relógios das 26
familias, é necessário colocar nas saídas dos ramais. Comenta também
sobre o campo da Linha Peroba e que o Frei já forneceu a cópia dos
documentos o que é da igreja e o que é o do esporte. Desta forma é
necessário conversar com o prefeito para fazer o campo e também a
reforma da Igreja, é importante que estejam juntos o secretário, membros
da diretoria e o Frei. É necessário fazer estas melhorias ainda este ano.
Comenta sobre a concessão de comodato para a Associação da Linha
Peroba. Comenta sobre as chuvas e os estragos causados na sua
comunidade. Parabeniza a todos que ajudaram de alguma forma.Solicita
ofício para o Sr. Francisco Caumo parabenizando pelo ótimo trabalho que
realizou no sábado e pela sua competência. Parabeniza os técnicos
agrícolas pela passagem do seu dia. Comenta que foi liberada a importação
de leite do Uruguai, o que vai fazer com que o valor do pruduto cai mais
ainda. Vereador Gilberto Rech comenta que foi aprovado um projeto de lei
para a limpeza das estradas, é uma maneira de reduzir os custos, solicita
que seja enviado uma cópia para as igrejas. Vereador Gilberto Bauer
agradece a todos pela presença. Agredece aos projetos de denominaão de
ruas. Comenta sobre a importância das família Frigo e Arisi para o
município. Comenta também sobre o Projeto de Lei nº 79/2017, o qual trata
da reforma da prefeitura, o qual teve início na busca de recursos em
Brasília e Curitiba, o qual é um anseio da população devido as condições
do prédio. Gostaria de estar trabalhando na obra da prefeitura. Solicita
Ofício ao CEMI Agradecendo aos pais, funcionários e voluntários que
realmente ajundaram a erguer as coisas da creche no dia da enchente, e
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auxiliaram na organização e limpeza da escola. Comenta sobre a dragagem
dos rios e leis ambientais. Presidente Alfredo agredece a presença de todas
as autoriaddaes religiosas. Comenta sobre visitas que fizeram no sábado.
Informa problemas na boca de lobo próximo a residência da Família dos Sr.
Ederlan. Boca de lobo no bairro novo próximo a residência do Sr. Levi e
também as lâmpadas estão queimadas. Comenta sobre a sessão
extraodinároia, busca de recursos, patrulha para Associação da Linha
Peroba. Enaftizam que foram votados mais de um milhão e trezentos mil
reais em recursos. Convida a todos para quarta-feira dia 15 de novembro
almoço na comunidade Nossa Senhora do Rossil na Linha Sertãoznho. A
tarde continuação da rodada de bocha.Reforça oconvite para o campeonato
futsal no sábado.

Nada mais eu Carla a 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, 07 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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