Ata nº48/2018
Ata da

Quadragésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia treze de março 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 47/2018. Leitura do comunicado nº 006402/2018,
recebido do Ministério da Educação. Leitura do convite recebido do
Conselho Comunitário de Segurança Conseg/Salgado Filho.Leitura do
Ofício nº 36/2018 recebido do Deputado Federal Fernanado Francischini,
assunto: Emenda Individual Indicação.Leitura do Ofício nº 043/2018
recebido da Deputada Federal Leandre Dal Ponte, assunto: Emenda
orçamentária. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 23/2018.
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis que especifica.
Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes de Justiça e Redação
para realizarem os pareceres do projeto de lei. Presidente Doelio convoca
os vereadores para sessão extraordinára as 18:45 na próxima terça-feira dia
20/03/2018 para votação deste projeto lei. Primeira Votação do Projeto de
Lei do Executivo nº 19/2018.O referido projeto recebeu paraceres
favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justição
e Redação. Súmula: Revogação e criação de dispositivos da Lei Municipal
nº 48, de 26 de junho de 2017 e adota outras providências. Colocado em
votação no plenário foi aprovado em primeira votação. Primeira Votação
do Projeto de Lei do Executivo nº 20/2018. O referido projeto recebeu
paraceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento
e Justição e Redação. Súmula: Dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Salgado Filho e dá
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outras providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em
primeira votação. Vereadores defendem o requerimento nº 02/2018:
Vereador Gilberto Bauer explica que esse é um requerimento feito em
conjunto, os vereadores da base se reuniram para escolher os trechos para
receber o recape asfáltico e também para buscar recursos junto aos
deputados.

Esta obra vai proporcionar melhor qualidade as pessoas e

veículos que trafegam por esta rua. Relata o trajeto que será colocado o
recape asfáltico. Votação do Requerimento nº 02/2018. Autoria
Vereadores: Gilberto Bauer, Gilberto Rech, Gilberto Casa, Alfredo dos
Santos e Teresinha da Silva Quell. Sumula: Solicita que a Administração
Municipal veja a viabilidade de providenciar o recape asfáltico na Rua
Vereador Osvino Krause, que tem início no prolongamento da Avenida
Hermínio Felippe terminando na Rua Guilherme Henrique Rommel.
Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereador Marcelo defende
o requerimento nº 06/2018: Vereador Marcelo explica que já foi feito este
pontilhão a alguns anos atrás. O pontilhão pode ser feito com tubos. É
apenas um morador , o qual era produtor de leite, faz sessenta dias que o
caminhão não passa mais lá, desta forma não consegue mais vender a sua
produção.Vereador Alfredo questiona se é apenas um morador que vai ser
comtemplado com esta obra.Vereador Marcelo explica que é apenas um
agricultor, mas tem a necessidade, pois a venda de leita era sua fonte de
renda. Votação do Requerimento nº 06/2018. Autoria Vereador Marcelo
Barili. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a
possibilidade de providenciar a construção de um Pontilhão na propriedade
do Senhor Gilberto Tidris na Linha Code. Colocado em votação no
plenário foi aprovado.Vereador Alfredo defende o requerimento nº
18/2018. Vereador Alfredo explica que em breve vai iniciar a Copa
Aesupar, e para os jogos poderem ser realizados é necessário ter a rede de
proteção.Explica que mudou a data do jogo devido a mudança na diretoria.
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Esclarece que a rede da ginázio pode ser reutilizada em outros ginázios.
Votação do Requerimento nº 18/2018. Autoria Vereador Alfredo Pereira
dos Santos. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a
viabilidade de providenciar redes de proteção para a arquibancada do
Estádio Municipal Homero Ghisi.Solicita também que sejam trocadas as
redes de proteção do Ginásio Municipal Tranquedo de Almeida
Neves.Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereador Gilberto
Rech assume a presidência da câmara para colocar em votação quatro
requerimentos: Vereadores defendem o requeriemento 03/2018: Vereador
Gilberto Casa explica que esses requerimentos foram feitos em parceria
com os colegas vereadores, vem atender um anseio de melhorar as ruas da
cidade. Votação do Requerimento º03/2018. Autoria Vereadores: Gilberto
Bauer, Doelio da Silva Rosa, Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e
Teresinha da Silva Quell. Súmula: Solicita que a Administração Municipal
veja a viabilidade de providenciar o recape asfáltico em partes da Rua
Guilherme Henrique Rommel, com início no prolongamento da Avenida
Hermínio Felippi e terminando no entroncamento com a Rua nº 15
prosseguindo até o final da mesma.Colocado em votação no plenário foi
aprovado. Vereadores defendem o requeriemento nº 14/2018: Vereador
Alfredo explica que as emendas foram conseguidas através de empenho
junto aos deputados, e os vereadores da base se reúnem e discutem os
trajetos a serem indicados. Em breve os recursos vão entrar no caixa da
prefeitura e logo vai ser possível iniciar as obras. Votação do Requerimento
nº 14/2018. Autoria Vereadores: Gilberto Bauer, Doelio da Silva Rosa,
Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e Teresinha da Silva Quell. Súmula:
Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade de providenciar
a construção de asfalto na Rua Nivaldo Nesi com início na Avenida
Hermínio Felippi e terminando no encontro com a Rua Conexão Latina no
Bairro Borba. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereadores
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defendem o requeriemento nº 15/2018: Vereador Alfredo explica que foi
um planejamento junto com o Sr. Voldinei Mattana, lembra que os projetos
já estão prontos, só falta a viabilização do governo, ainda não veio o termo
de convênio, mas provalvelmente vai ser assinado em breve. Vereador
Giberto Bauer explica os motivos pelo qual foi escolhida essa rua em
específico. Votação do Requerimento nº 15/2018. Autoria Vereadores:
Gilberto Bauer, Doelio da Silva Rosa, Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e
Teresinha da Silva Quell. Súmula: Solicita que a Administração Municipal
veja a viabilidade de providenciar a construção de asfalto na Rua Juscelino
Kubitschek iniciando na Rua José Sponchiado e terminando no cruzamento
próximo ao pátio de máquinas.Colocado em votação no plenário foi
aprovado. Vereador Doelio defende o requerimento nº 17/2018. Vereador
Doelio explica que as pessoas passam em alta velocidade nesta rua,
acredita que as quatro marginas devem ser construidos os quebra molas.
Vereador Izelso relembra que foi feito dois pedidos a respeito de outros
dois pontos que deveriam ser contruido quebra molas. Alfredo explica que
assim que administração receber o recuro os quebra molas vão ser
construídos próximo ao prédio do Sr. Pelegrini e do Colégio Estadual Padre
Anchieta.Sr. Voldinei Matana explica que já esta autoriza pela caixa para
fazer o recape asfáltico e também fazer as faixas elevadas naquela rua.
Votação do Requerimento nº 17/2018. Autoria Vereador Doelio da Silva
Rosa. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade
de providenciar a construção de dois quebra molas na Rua Vitório Scatola.
Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereador Alfredo Pereira
dos Santos assume a presidência da câmara para votação de dois
requerimentos: Vereadores defendem o requerimento nº 11/2018: Vereador
Gilberto Rech explica que é um pedido de muito tempo e atende vários
moradores e possivelmente um loteamento que pode vir a ser construído.
Votação do Requerimento nº11/2018. Autoria Vereadores: Doelio da Silva
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Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicite que a Administração Municipal na
medida do possível faça a continuação do calçamento na Rua Jacó
Schwingel. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereadores
defendem o requerimento nº 12/2018: Vereador Gilberto Rech explica que
é um pedido dos moradores devido a grande produção, o pontilhão antigo
foi feito de forma errada e esta quebrado, da pra aproveitar e melhorar esse
mesmo pontilhão. Não vai dar muito gasto para a administração. Vereador
Doelio solicita ao Sr. Voldinei Matana que seja realizada a ampliação de
pontes e pontilhões, pois tem muitas máquinas grandes que circulam no
interior do município. Votação do Requerimento nº12/2018. Autoria
Vereadores: Doelio da Silva Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicita que a
Administração Municipal veja a possibilidade de providenciar a construção
de um Pontilhão próximo a propriedade do Senhor Ademir Picini na divisa
entre a Linha São Roque e a Linha Rommel. Colocado em votação no
plenário foi aprovado.

Vereador Doelio reassume a presidência.

Apresentação do Requerimento nº 20/2018. Autoria Vereador Alfredo dos
Santos. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a
possibilidade de providenciar a compra de um trator cortador de grama.
Vereador Alfredo defende o requerimento:explica que o Sr. Emersom
Benedetti tem um trator

de cortar a grama e realizava esse serviço

gratuitamente para administração, mas a máquina queimou. Então daí a
necessidade da comprar de um trator cortador de grama o qual custa em
torno de três a trinta mil reais, enfatiza que em vários locais do município o
mesmo pode ser usado, desta forma vai economizar na mão de obra.
Vereador Marcelo retirasse da sessão devido a problemas de saúde. Passada
a palavra livre: Sr. Nelcindo Hoffmam cumprimenta a todos. Comenta que
esta aqui para acompanhar as votações e os projetos. Passada a palavra aos
vereadores: Vereador Izelso ausenta-se da sessão devido a problemas de
saúde. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Explica que o
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Prefeito Helton vai ser o administrador que mais vai inaugurar obras neste
município. Graças a várias obras que ficaram encaminhadas do Ex-Prefeito
Alberto Arisi e as novas obras conquistadas neste mandato. Enfatiza que
uma coisa que esta faltando na administração é o contato com o público.
Nossa município melhorou muito quando montou as assoaciações.Comenta
que na secretaria de obras

na semana passada apenas dois dias foi

trabalhado nas estradas os outros três dias foram realizados serviços em
propriedades particulares. Explica que acompanhou o setor de saúde e o
cadastramentos de emendas. O Prefeito Helton vai ter oito indicações na
área da saúde. Explica que os Deputados obrigatoriamente tem que indicar
50% das emendas para área da saúde. Este ano ultrapassou o limite de
indicações que é de cerca de seiscentos e setenta e oito mil reias em
indicações. Recebeu o comunicado de duzentos mil reais do Deputado João
Arruda e outra indicação no valor de duzentos mil reais do Deputado
Nelson Meurer. Comenta sobre a emenda do Deputado João Arruda no
valor de duzentos e cinquenta mil reais para a compra da retinha. Comenta
também sobre a construção da rede de água na rua nº42. Explica que alguns
meses atrás o funcionário da Sanepar esteve neste plenário e informou que
os canos para a construção da rede de água já estavam no município, porém
a Sanepar ainda não solicitou que a prefeitura fizesse a sua parte na obra.
Diante do esposto solicita ofício a Sanepar para que a empresa oficie o
município solicitando as máquinas necessárias para ser realizada a obra.
Comenta sobre a situação de alguns lotes do Bairro Sol Nascente que são
de propriedade da Prefeitura e tem vários pessoas residindo no local. É
necessário encontrar uma forma de regularizar esses terrenos. O município
de Renascença fez um projeto que esta dando certo. Onde os moradores
vão pagar ao município por esses lotes, é necessário que se estuda a
possibilidade de fazer um leilão ou encontrada uma outra forma de
regularização.Explica que o ônibus lilás estragou e vai vir ao município em
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uma outro oportunidade. Comenta sobre a licitação do caminhão da
Funasa. Convida os vereadores para visitar o ginásio da APAE, no qual foi
realizado melhorias com recursos arecadados com a Nota Paraná, o qual
vai arrecadar cerca de vinte mil reais por ano, trabalho este desenvolvido
por seu filho. Foi construída a mureta e colocado a rede a qual foi doação
do Sr. Volmir Annater. Veraedor Alfredo cumprimenta a todos. Comenta
sobre o início da obra da ponte e da Prefeitura Municipal. Comenta também
sobre

o adiamento do início da copa aesupar devido a mudança na

diretoria, com provável início no dia oito de abril de 2018. Tece comentário
sobre a importância da rede de proteção para que os jogos possam ocorrer
no município. Comenta que visitou junto com o vereador Gilbeto Casa o
início da obra do

calçamento na Linha Riograndense (cerca de

quatrocentos metros). Na Linha Tiradentes também esta indo bem o
trabalho do calçamento. Explica que estão sem desvio porque não foi
permitido pelos moradores que fosse construída uma estrada para servir de
desvio. Comenta também sobre a reunião com os idosos do Grupo Unidos
para Sempre das Linhas Tiradentes, Sertãozinho e região. Nos próximos
dias vai ter início o campeonato de bocha. Convida os vereadores para
reunião amanhã a noite na Câmara Municipal sobre o campeonato de
futebol suiço as 19:30. As categorias são interbairros e intercomunidades
força livre, as comunidades que não tiver jogadores o suficiente podem se
unir para formar os times. Na quinta feira vai ter a reunião do campeonato
de bocha as 19:30 horas na Câmara Muncipal. Solicita ofício de
parabenização aos organizadores da Gijoca e a Igreja Católica pelo
exelente evento realizado no último fim de semana, o qual contou com a
participação de vinte e três equipes. Comenta sobre participação de uma
reunião na AMSOP, ministrada pelo consultor da CNM o Sr. Joarez
Henrichs. Comenta sobre a pauta da Reunião: Reforma da Previdência;
Nova regra para licitações; Piso dos ACS e ACE; Auxílio Financeiro de
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2017 aos Municípios; Aumento em 1% do FPM, a ser entregue nos meses
de setembro;Criação de novas regras para os RPPS; Atualização dos
programas federais pelo índice oficial de inflação altera a correção do piso
do magistério para o INPC. Solicita ofício de parabenização a Amsop pelos
50 da entidade. Explica que vai ser lançado um livro sobre a história da
Amsop. Relata so problemas enfrentados pela Acamsop

a qual esta

fechada, é provável que o presidente atenda meio dia na semana na sede da
entidade. Nesta semana o Presidente da Acamsop vai conversar com o
Promotor de Justiça para ver se consegue solucionar o problema da
entidade. Explica que o problema esta na casa construída pela Acamsop.
Vereadora Teresinha relata que não vale a pena ficar ospedada naquela casa
devido ao alto custo. Vereador Alfredo explica que foi escolhida uma
pessoa para cuidar da casa e qual é responsável pela conservação e
administração. A acamsop não se envolve com relação aos valores que são
cobrados. Vereadora Teresinha cumprimta a todos.

Comenta sobre a

importância de todos os requerimentos votados e apresentados. Explica que
já esta sendo realizado a limpeza do colégio da linha Tiradentes o qual vai
ser utilizado pelos idosos e demais reuniões necessárias. Vereador José
cumprimenta a todos. Comenta sobre o copa aesupar. Solicita que o Sr.
Voldinei Mattana acompanhe as emendas do Deputado Fernando
Francischini e da Deputada Lenadre Dal Ponte. Sr. Voldinei Mattana
explica que tem mais de um milhão de emenda indicada pelos Deputados
para a área da saúde, porém o município vai conseguir apenas cerca de
seiscentos mil reais. Comenta sobre os investimento de asfalto destinados
para a cidade. Vereador José comenta que os ivestimentos para o interior
do município diminuiu muito no decorrer dos anos. A culpa não é do
município e sim do governo Estadual e Federal. Muitas pessoas estão indo
embora devido a falta de investimentos na agricultura. Solicita ofício ao
setor rodoviário para que seja alargada a estrada que vai para a linha
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Bandeirantes no trecho que vai da propriedade do Sr. Arno Weipertti até a
propriedade do Sr. Nilvo Koch. Justifica-se o pedido devido à dificuldade
de passar dois veículos ao mesmo tempo. Comenta sobre as falas dos
Vereadores Alfredo e Gilberto Rech que foram muito extensas, solicita ao
Presidente que tome as atidudes necessárias para que isso não se repita.
Vereador Alfredo explica que realizou a explanação da reunião que
participou na AMSOP junto com Presidente Doelio e a Servidora Carla.
Presidente Doelio comenta sobre emenda do Deputado Francischini cerca
de quatrocentos mil reais ano. E de pedido de recape asfáltico para a Linha
Concórdia. Comenta também que tem um pedido com o Deputado
Hidekazu Takayama para recape asfáltico da Linha Bndeirantes. Vereador
Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Explica que estão em desvio na
estrada da Linha Tiradentes porque não foi permitido pelos moradores que
fosse construída uma estrada para servir de desvio.Inclusive

um ex-

vereador não permitiu que o desvio passasse pela sua propriedade.
Vereador José questiona se não tem uma forma legal de fazer esse desvio.
Veraedor Gilberto Bauer convida a todos os vereadores para a entrega do
título de cidadã honorária para a Sra. Rosane Meneghim no dia 21/03/2018
as 19:00 horas. Vereador Gilberto casa cumprimenta a todos. Relata obras e
equipamentos conquistados para o setor da agricultura. Sr. Voldinei Matana
comenta que o investimento para a agricultura vem muito amarrado, nos
últimos anos vem diminuindo muito os recuros, pois existe um único
ministério, enquanto os outros são todas para a cidade. Vereador José tem
razão, mas o recurso esta vindo. O problema esta na funcional que o
deputado indica. Até hoje não temos recurso do governo federal para fazer
calçamento no interior do município.Vereador Gilberto Casa explica que
Salgado Filho

esta cuidando

do seu interior, com a craição de

assoaciações, construção de rede de água, pontes e calçamentos.Explica
que

cada vereador deve correr atrás de emnedas para o município.
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Parabeniza os organizadores de Gijoca pelo evento realizado. Parabeniza
também o setor rodoviário pelos trabalhos realizados. Convida a todos
jantar beneficente da Sra. Sirlei Pelegrini que será realizado no dia
17/03/2018, fichas no valor de R$15.00 reais. Comenta sobre reunião com
Ademar Traiano e Valdir Rossomi. Explica que essa é uma das épocas de
maiores liberações de recurdos do governo do estado para o sudoeste do
Paraná.Explica também que foram cerca de novecentos mil reais para os
três trechos de calçamento. Com relação a regularização dos lotes tem uma
empresa AGROGER que presta acessória aos municípios. Comenta que no
Bairro Sol Nascente falta água frequentemente e água fornecida muitas
vezes esta suja, inclusive várias pessoas realizaram postagem no facebook.
É necessário convidar o Sr. Lindomar para que possa vir a esta Casa de leis
para esclarecer e solucionar o problema. Vereador Gilberto Bauer comenta
que isso parace ser um problema entre funionários Elton e Adair. No
início do ano passado o Sr. Marcelo trabalhou por um bom tempo e não
faltou água no bairro. Então é necessário que se resolva o problema.
Vereador Gilberto Rech solicita ofício para o setor de obras para que seja
realizada a recuperação de alguns pontos da estrada da Linha Azzoline.
Presidente Doelio agradece a presença de todos. Comenta sobre a
conclusão do calçamento do Tiradentes até o Gaubiju e do rolo
compactador. Em tempo abil Vereador Gilberto Bauer esclarece que um
proprietário não permitiu que fosse utilizado o sua propriedade para fazer o
desvio. Vereador Gilberto Casa esclarece que foi o Vereador Gilberto Rech
que viu as postagens no facebook. Nada mais eu Carla a Luciane Barcarol
lavrei a represente ata,

que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo

presidente, vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 13 de Março de 2018.
Secretária:__________________________________________________
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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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