Ata nº46/2018
Ata da

Quadragésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia vinte e sete de fevereiro de 2018, às dezenove horas,
nas dependências da Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência
do Vereador Sr. Doelio da Silva Rosa, 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 45/2018. Leitura do comunicado recebido do
Ministério Público. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Faz um
comparativo entre os valores pagos pelas Diárias na Prefeitura Municipal e
na Câmara Municipal. Explica os motivos pelo qual votou contrário ao
Projeto de Lei do Executivo nº 18/2018. Segunda Votação do Projeto de
Lei do Executivo nº 18/2018. O referido projeto recebeu pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara. Súmula: Dispõe sobre
a forma de pagamento de despesas de viagens através da liberação de
diárias. Colocado em votação no plenário o projeto recebeu 04 votos
favoráveis e 04 votos contrários, diante do resultado o Presidente votou a
favor do projeto, desempatando o mesmo. Desta forma o projeto fica
aprovado em segunda votação com 05 votos favoráveis e 04 votos
contrários. Segunda Votação do Projeto de Lei nº 01 de 06 de Fevereiro de
2018. As Comissões Permanentes da Câmara deram parecer favorável ao
Projeto de Lei. Súmula: Dá nome á rua existente na planta geral da cidade
de Salgado Filho. Fica por meio da presente lei denominada “RUA
WILMO PALLAS” a Rua 15 que se inicia na Rua Vereador OsvinoKrause
terminando na Rua 10. Colocado em votação no plenário foi aprovado em
segunda votação. Votação do Requerimento nº10/2018.Autoria Vereador
Gilberto Rech. Súmula: Solicite que a Administração Municipal na medida
do possível faça a construção de muro de contenção no Polongamento da
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Avenida Hermínio Fellipi. O mesmo deve dar continuação ao muro em
frente ao Mercado Carniel e terminar na frente da fábrica de móveis do
Senhor Doraci Turatto. Colocado em votação no plenário foi aprovrado.
Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 21/2018. Súmula: Dispõe
sobre repasse de recurso financeiro, a título de contribuição, consignado no
orçamento, para as entidades de representação dos municípios do Sudoeste
do Paraná. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 22/2018.
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a
Associação de Paes e Amigos dos Excpcionais – APAE, e dá outras
providências. Presidente Doelio explica que os dois projetos chegaram na
Câmara Municipal segunda-feira e devido o regime de urgência foi
convocada sessão estraordinária para quarta-feira, porém devido consenço
de todos os vereadores os dois projetos vão ser votados em sessão
extraordinária logo após o término desta sessão ordinária. Apresentação
do Requerimento nº 05/2018.Autoria Vereador: Gilberto Bauer. Súmula:
Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade de providenciar
a recuperação do calçamento da Vila Rural e da Linha Concórdia. Vereador
defende o requerimento: a justificativa se dá pelo problema do calçamento,
já tivemos que resolver várias recuperações de burracos em outros trechos
de claçamento. Apresentação do Requerimento nº 13/2018.Autoria
Vereador:Marcelo Barili. Súmula: Solicita que a Administração Municipal
na medida do possível ceda vinte e cinco cadeiras para o Clube de Mães
Unidas Venceremos da Linha Peroba. Essas cadeiras ficaram alocadas na
escolinha da comunidade e desta forma poderá ser utilizada pelo clube de
mães e também por outras pessoas da comunidade e entidades como, por
exemplo, a Pastoral da Criança. Vereador Marcelo defende seu
requerimento: justifica a necessidade e importância das cadeiras para o
clube de mãe e também para outras pessoas da comunidade que poderão
utilizar as mesmas. Passada a palavra a platéia: Sr. Vereador Alfredo
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Pereira solicitou que o Sr. Alberto Arisi viesse fazer explanação sobre o
projeto. Ex-Prefeito Sr. Aberto Arisi cumprimenta a todos. Comenta sobre
o Projeto de Lei do Executivo nº21/2018, que trata sobre contribuição que
vai ser repassada para Amsop. Relata a história, lutas e conquistas da
Amsop com o passar do tempo. Comenta que a Amsop vem lutando a 50
anos pelo desenvolvimento da região Sudoeste do Paraná e já obteve várias
conquistas como por exemplo: Areoporto Regiona, Hospital, entre outras
obras. Enfatiza que a Amsop é uma entidade sólida, reconhecida como
entidade pública e que desta forma pode receber repasses de recursos dos
municípios. O município esta amparado para fazer o repasse destes
recursos. Explica que hoje o repasse é cerca de 0,25 %, após a Amsop
receber dos municípios ela repassa uma parte para AMP – Associação dos
Municípios do Paraná. Comenta que nos últimos anos os prefeitos da
região sempre estiveram presentes na diretoria da AMP e que a Amsop
tem um papel fundamental no desenvolvimeno da Região Sudoeste do
Paraná. Tece comentário sobre o problema enfrentado por alguns
municípios da comarca de São João e sobre os procedimentos tomados.
Relata alguns cursos já realizados pela Amsop e

outros que já estão

agendados, os quais beneficiam os servidores da região. Deixa a Amsop a
disposição dos vereadores. Relata que atualmente a Acamsop passa por
algumas dificuldades. Presidente Doelio questiona sobre o problema do
leite e a palestra realizada pelo servidor do estado e a possibilidade das
Câmara de Vereadores repassar recursos para a Acamsop. Sr. Alberto Arisi
explica que futuramente acredita que sim,

os vereadores ja tem a

associação e tiram dinheiro do próprio bolso para pagar a mesma. Explica
também que foi a Acamsop que gerou todo esse problema, pela forma
como foi administrada e aplicado o dinheiro público no passado. Enfatiza
que a Acamsop tem que mudar a forma de trabalho, tem que promover
cursos para a formação dos vereadores, tem vereador, por exemplo, que
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não conhece a Lei Orgânica e o Regimento Interno (não esta se referindo
especificamente

desta

Câmara).

Relatas

as

principais

problemas

enfrentados com o leite. É necessário ter um entendimento, um diferencial
do produto interno. Comenta sobre o desepero de alguns agricultores para
saudar suas dividas. Sra. Regiane Assoline cumprimenta a todos e comenta
que trabalho na Rádio Verde Vale com vendas e locução. Passada a palavra
aos vereadores: por decissão de todos os vereadores não teve a palavra dos
Vereadores em virtude de um outro evento logo após a sessão. Presidente
Doelio agardece a presença de todos. Nada mais eu Carla a Luciane
Barcarol lavrei a represente ata, que lida e provada, vai ser assinada e pelo
presidente, vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 27 de Fevereiro de
2018.
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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