Ata nº49/2018
Ata da

Quadragésima Nona Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia vinte 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 48/2018. Leitura do comunicado de autorização
recebido Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni.Leitura do convite para XXI
Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Leitura do Guia de Ação de
Gestores Municipais para a construção de cidades sustentáveis, recebido do
Senado Federal. Leitura do Ofício nº 77/2018 recebido da Prefeitura
Municipal, assunto: Sessão Extraordinária. Apresentação do Projeto de Lei
do Executivo nº 25/2018. Súmula: Dispõe sobre a alienação de bens móveis
inservíveis pertencentes ao patrimônio público municipal, na forma que
especifica e dá outras providências. Presidente Doelio convoca as
Comissões Permanente para dar os pareceres do Projeto de Lei. Vereador
Gilberto Rech explica que vai apresentar uma emenda para retirar os
equipamentos dos itens 9 e 12 do projeto de lei nº 25/2018.Apresentação do
Projeto de Lei do Executivo nº 26/2018. Súmula: Dispõe sobre a concessão
de Direito Real de Uso do Ginásio Municipal de Esportes Tancredo de
Almeida Neves do Município de Salgado Filho e dá outras providências.
Presidente Doelio convoca as Comissões Permanente para dar os pareceres
do Projeto de Lei. Vereador Gilberto Bauer relata que faltou expecipicar no
projeto 26/2018 os valores dos horários do ginásio e o item que fala da
proibição da realização de bailes no local. Sr. Voldinei Mattana explica que
isso vai estar especificado no edital. Presidente Doelio convoca os
Vereadores para sessão extraordinária no dia 27/02/2018 próxima terça
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feira para votação dos projetos de Lei 25/2016 e 26/2016. Presidente
Doelio questiona quanto ficou a media de gasto com a água das linhas
Sertãozinho, Tiradentes. Sr. Voldinei Mattana explica a questão do
funcionamento dos caixas da água e a luz são as associações que
adiministram. Vereador Gilberto Rech solicita que seja feito um
levantamento de quantos registro estão sendo utilizados e pagos nas
associações do município. Solicita que também seja feito um levantamento
que quantas horas máquinas foram realizadas para serviços particulares,
bem como, a relação dos pagadores e devedores. Segunda 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 segunda votação.
Segunda 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 outras providências. Colocado em votação foi
aprovado em segunda votação. Votação 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. Colocado em em votação no plenário foi
aprovado. Vereador Gilberto Rech assume a presidência da câmara para
apresentação de um requerimento. Apresentação do Requerimento nº
19/2018. Autoria Vereadores:Alfredo dos Santos, Doelio da Rosa, Gilberto
Bauer, Gilberto Casa e Teresinha Quell. Súmula: Solicita que a
administração Municipal na medida do possível construa uma Passarela
sobre o Rio Tamanduá, a qual vai proporcionar a ligação entre o Bairro
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Salgadinho e a PR 182. A localização da construção deve ser feita próximo
ao Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz – CMEI.
Vereadores defendem o requerimento: Vereador Gilberto Casa explica que
é um projeto que estão correndo atrás e que já estava procolodao desde
maio do ano passado na Câmara Municipal. Está obra vai ser construída
nas proximidaes do CMEI, para facilitar o fluxo de pessoas entre esses
bairros vizinhos. O recurso já esta liberado pelo Governo do Estado.
Presidente Doelio reassume a presidência. Passada a palavra livre:
Secretário de Obras Sr. Elias Klein cumprimenta a todos. Relata o estado
das máquinas do pátio: a carregadeira esta com o motor para ser concertado
e várias máquinas estão em boas condições de trabalho. Explica que o
tempo não esta ajudando muito.Devido a chuva de hoje, por exemplo, não
tem como trabalhar por dois dias. Comenta sobre a estrada da Linha
Guabiju e Tiradentes que estão boas, mas tem outros trechos para arrumar:
Sanga do Cedro, São Roque, Sertãozinho entre outras estradas. A estrada
da Linha Progresso esta sendo feita,trecho difícil, bem fechada, tem que
abrir um pouco, as maiores máquinas estão nessa estrada. Explica que no
Sr.

Francisco Sugari não passava dois carros, porém ja está sendo

arrumada. Próximo ao Gilberto Annater também tem ser feito um trabalho
muito grande. É necessário fazer vários bueiros. E já foi utilizado um
grande número de tubos. A maioria dos bueiros do município tem que
alargar. Explica que 50% por cento do tempo de trabalho é gasto com os
calçamentos. Relata que as empresas que executam as obras presisavam ter
algumas máquinas para execução do trbalho e também deveriam adiquirir
lonas para cubrir os trechos em execução de calçamentos. Explica que o
operador realiza as anotações das horas máquinas trabalhada e repassa
passa para o Ronaldo. Vereadors Marcelo ausenta-se da sessão devidos a
compromisso particular. Vereadora Teresinha ausenta-se da sessão devido
a problema de saúde do esposo. Passada a palavra aso vereadores:
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Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Elias pelo
trabalho desenvolvido na Secretária de Obras. Devido a grande dificuldade
do trabalho.Os calçamentos da Linha a Rio Grandense e próximo ao pátio
de obras já teriam terminado se não fosse o mau tempo. Enfatiza que a
estrada que vai para o Sr. Ireno Dias ficou muito boa,porém na curva teria
que ampliar com mais tubos. Sr. Elias explica que são três bueiros que
precisam ser ampliados. Vereador Gilberto Casa explica as melhorias que
devem ser feitas na Rua Bortolo Centenaro. Comenta sobre a reunião para
discutir o Plano diretor, o qual deve ser concluído até a metade do ano,
onde as diretrizes devem ser montadas por cada secretária. É necessário
expecificar a realidade de hoje e o que se pretende para daqui dez anos.
Vereador Bauer cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Elias pelo trabalho
desenvolvido na Secretária de Obras. Principalemnte pelo trabalho
realizado na estrada da Linha Progresso. Pois sempre se falava que
ninguém abria a estrada próximo a estrada do Sr. Francisco Sugari. Foi
muito importante a conversa para resolver esse problema.É importante dar
condições de acessos as máquinas grandes para melhorar a agricultura.
Comenta sobre o concerto do rolo que vai auxiliar bastante nas peq uenas
obras. Comenta sobre a compra de lona e possivelmente investimentos em
algumas máquinas das empresas que fazem o calçamento. Reforça o
convite para sessão solene na quarta-feira. Vereador José cumprimenta a
todos.Comenta sobre a água da Linha Bandeirante e João XXIII, pois
alguns morradores relatam dificuldades com a água, como por exemplo, a
Sra. Rozane Annater, são cerca de dez famílias que estão sofrendo com este
problema. Desta forma seria necessário agilizar esta obra. Comenta sobre
participação na reunião da Escola Estadual Padre Anchieta,a qual esta
diminuindo o número de alunos ao longos dos anos, cerca de duzentos
alunos a menos comparando com os anos de 2016 , 2017 e

2018.

Atualmente não chega a quatrocentos alunos. Convida a todos para a festa
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da Paróquia Luterana no próximo domingo no bosque municipal. Vereador
Izelso cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Elias pelo trabalho
desenvolvido na Secretária de Obras. Comenta sobre obra que deve ser
realizada no Bairro São Francisco próximo a propriedade da Dona Santa, é
necessário que seja colocado tubos para resolver o problema. Comenta
sobre a importância dos alunos do Ensino Médio participar das sessões da
Câmara, solicita que seja informada a direção da escola sobre a
disponibilidade desta Casa de Leis em receber os alunos do Colégio Padre
Anchieta. Agradece ao Sr. Elias pelo trabalho realizado na estrada da Linha
Progresso. Sr. Elias explica que foram até Amperé para conversar com o
Sr. Francisco Sugari, sua filha e o genro para conseguir fazer essa obra na
estrada. Os quais assinaram um ofício autorizando fazer as melhorias
necessarias na estrada. Vereador Gilberto Casa comenta sobre sessão
descentraliza ocorrida no ano passado na colégio Estadual Padre Anchieta.
Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Elias pelo
trabalho desenvolvido na Secretária de Obras. Comenta sobre o trabalho da
Linha Turski, Progresso. Solicita ofício de parabeização ao Sr. Francisco
Caumo pelo trabalho realizado no Bairro Salgadinho. Agradece a presença
do Sr. Voldinei Mattana e as explicações realizadas. Agradece as votos ao
requerimento.

Comenta que esta com as fichas de inscrição do

campeontato suiço e de bocha. Reforça o convite para as Linhas Pinheiro e
Progressa para ver a possibilidade de participar dos campeonatos. Vereador
Gilberto Rech cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Elias pelo trabalho
desenvolvido na Secretária de Obras. Comenta sobre: a compreensão que
deve existir por parte da população até que as obras sejam concluídas; o
trabalho de vários setores para que as obras sejam desenvolvidas
normalmente; valores de concertos de máquinas no ano passado e neste
ano. Explica que muitas vezes são serviços realizados com máquinas
erradas. Entende que o peso maior dos setor de obras são os calçamentos.
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Sr. Elias relata todos trabalhos que devem ser desenvolvidos para que se
possa fazer um calçamento. Vereador

Gilberto Rech explica que as

obrigações do município é a educação, saúde, estradas e habitação. É feito
tanta coisa que não é obrigação do município. Explica que quando um
serviço é realizado e não acontece o pagamento, o mesmo não deve mais
receber a execução de serviços até que a divida seja paga.Relata que
quando entender que algo não esta certo vai falar.

Presidente Doelio

agradece a presença de todos em especial ao do Sr. Elias Klein. Nada mais
eu Carla a Luciane Barcarol lavrei a represente ata, que lida e aprovada,
vai ser assinada e pelo presidente, vereadiores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 20 de Março 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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