Ata nº50/2018
Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia vinte e sete 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 oito
vereadores e a ausência justificada do Vereador Gilberto Rech
(acompanhando o pai no tratamento de saúde em Cascavel). Pauta do dia:
Leitura, aprovação e assinatura da Ata nº 49/2018. Leitura do Ofício nº
094/2018, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: esclarecimento.
Leitura do Requerimento do Vereador Gilberto Bauer. Súmula: o Vereador
que subscreve o presente vem REQUERER minha licença do exercício do
cargo de Vereador em razão que vai assumir a função Chefe de Gabinete de
Salgado Filho/PR.Assim, nos termos do artigo 19 do Regimento Interno
desta Casa Legislativa devo me licenciar a partir do dia 01 de abril de 2018
para a investidura no cargo supra mencionado.Certo de ter dado ampla
ciência a Mesa da Câmara de Vereadores, bem como atendido os dispostos
regimentais. Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Comenta que
sempre buscou fazer o melhor trabalho em quanto ocupou o cargo de
vereador buscando atendar as necessidades da população. Explica que a
função de chefe de gabinete é provisória, logo vai vir um projeto para esta
casa de leis que regulamenta as secretárias do município. Sua função é o
departamento de obras e urbanismo,enfatiza que é no perímetro urbano
que vai trabalhar. Claro algumas vezes vai trabalhar junto com a secretária
de obras. Comenta sobre o Plano Diretor. Agradece aos vereadores pelo
tempo que trabalharam juntos. Pede apoio aos vereadores no seu novo
trabalho. Explica a maneira como vai planejar e agendar os serviços, relata
que vai trabalhar de uma forma diferente. Presidente Doelio deseja sucesso
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em seu novo trabalho, enfatiza que foi bom trabalhar com o colega
vereador. Vereador Izelso Zanco assume a Presidência da Câmara para
votação de um requerimento. Votação 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 Salgadinho e a
PR 182. A localização da construção deve ser feita próximo ao Centro
Municipal de Educação Infantil Criança Feliz – CMEI.

Colocado em

votação no plenário foi aprovado. Presidente Doelio reassume a
presidência. Passada a palavra livre: Passada a palavra aos vereadores:
Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Deseja sucesso ao Vereador
Gilberto Bauer no seu novo trabalho, esta a disposição no que for
necessário, existem várias obras para serem executadas e o senhor assume
este cargo colaborar para que mesmas sejam executadas conforme os
projetos. Agradece aos votos favoráveis ao requrimento nº 19/2018. E
explica que já esta tudo certo com relação ao recurso, só falta ir para
licitação. Comenta sobre a importância do Plano Diretor, o qual trabalha o
futuro das pequenas cidades daqui a 15 anos, pois nós somos passageiros,
as decisões que forem tomadas vai ficar para os filhos e netos. Relata
preocupação com a cidade, agricultura e mercado de trabalho para os
jovens. Agradece a Comunidade Luterana pela ótima festa realizada.
Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Agradece a participação
dos colegas vereadores na sessão solene da semana passada. Deu para
sentir na pessoa da Sra.

Rozane Menghin a emoção

causada pela

homenagem realizada. A qual nunca imaginou receber um título de cidadão
honorária. Gostaria de ter entregue o título de cidadadã honáraria na Festa
do Vinho, mas devido aos inúmeros eventos da data ficaria muito extenso.
Explica que as empresas do muncípio ainda não tem toda a documentação
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necessária para concorrer para fazer as obras do município. Cita a
importância de fazer o acompanhamento das obras, desde os materiais que
estão sendo ultilizados até a forma com esta sendo executada a obra. Essa
semana fez uma correção de um item que estava errado na obra da
prefeitura. Explicou que

não pode ser concretado

nada sem ele ou

engenheiro averiguar. Relata que financeiramente não vale a pena,mas
pensando numa administração e na população vai realizar esse
trabalho.Assume esse trabalho pelo grupo, para ajudar e contribuir com o
município. Comenta sobre o projeto da passarela e explica os motivos pelos
quais ela vai ser contruída naquele local. Vereador José cumprimenta a
todos. Deseja boa sorte ao Gilberto Buaer

no novo trabalho. Cita a

importância do acompanhamento as obras para que não ocorra problemas
como o que ocorreu no CMEI. Comenta sobre a situação política atual do
país. Comenta também sobre religião. Vereador Izelso Zanco cumprimenta
a todos. Deseja boa sorte ao Gilberto Buaer no novo trabalho. Relata
intensão de homenagear o Sr. Antonio Durante com o título de cidadão
honorário para ser entregue na Festa do Vinho. Pede ajuda ao Vereador
Gilberto Bauer para fazer um projeto de reforma da rodoviária. Vereador
Gilberto Bauer explica que com relação ao projeto tem que conversar com
o Voldinei Mattana e com o engenheiro. É necessário também apresentar
um requerimento na câmara. Vereador Izelso comenta que é necessário que
a prefeitura contrate um guardião para cuidar a rodoviária, essa semana já
entraram e levarão alguma coisa. Vereador Alfredo explica que é uma
empresa com moto que faz esse trabalho.Vereador Marcelo cumprimenta a
todos. Deseja sucesso ao vereador Gilberto Bauer no seu novo trabalho,
concorda com o vereador que deve tentar fazer o diferente para conseguir
resolver os problemas. Enfatiza a importância do acompanhamento das
obras. Comenta sobre a copa Aesupar. Vereadora Teresinha cumprimenta a
todos. Agradece pelo trabalho realizado pelo Vereador Gilberto Bauer na
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Câmara Municipal. Deseja sucesso no seu novo trabalho. Parabeniza pela
sessão solene realizada na semana passada. A Sra. Rozane Meneghin é uma
pessoa que merecida essa homenagem pelo ótimo trabalho desenvolvido
neste município. Se coloca a disposição do Vereador Gilberto Bauer no que
for necessário. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Deseja sucesso ao
Vereador Gilberto Bauer neste novo trabalho, uma grande função, sabe da
sua competência e seriedade no seu trabalho aqui na câmara e em todos os
seus trabalhos. Tem certeza que vai realizar um ótimo trabalho. Comenta
sobre reunião na Amsop para tratar da carta sudoeste escrita a cada quatro
anos. Representou a ACAMSOP nesta reunião, a qual contou com a
presença de várias entidades. Não foi conseguido avançar nas discuções.
Comenta sobre o projeto SOS Rodovias, com vários atos programados.
Explica que este deve ser um projeto defendido por todos e não apenas por
algumas entidades.Relata algumas reivindicações da Carta Sudoeste de
2014. Presidente Doelio explica que o Hospital São Francisco; o Aeroporto
Regional, e as rodovias deveriam estar entre as reivindicações. Vereador
Alfredo explica que discutiram esses itens. Comenta sobre a dificulade que
Pato Branco e Francisco Beltrão tem em trabalhar juntas. Presidente Doelio
comenta sobre a Bacia leiteira e a possibilidade de construção na região de
um laticínio de leite em pó. Vereador Alfredo comenta sobre a inauguração
do Anfiteatro Ana Maria Basso no município de Ampére. Explica que os
principais candidatos ao Governo do Estado vão assinar e receber a Carta
Sudoeste. Convida a todos para dia 08/04/2018 início a Copa Aesupar.
Convida a todos para inicío do campeonato de bocha do Grupo do Unidos
para Sempre na quarta-feira. Vereador Gilberto Bauer explica que a os
motivos pelos quais a Linha Concórdia não vai participar dos campeonatos
de bocha e de futebol. Vereador Alfredo explica que estão tentando fazer os
campeonatos da melhor forma possível. Comenta sobre o campeonato de
bocha. Agradece aos Vereadores pelos votos favoráveis ao Requerimento
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Nº 19/2018. Comenta sobre o local que vai ser construída a passarela.
Presidente Doelio agardece aos votos favoráveis a emenda ao projeto de
Lei 25/2018. Coloca-se a dispoção do vereador Bauer. Deseja sucesso no
seu novo trabalho. Deseja a todos uma feliz páscoa. 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, 27 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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