Ata nº53/2018
Ata da

Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária da Décima

Terceira Legislatura. No dia
dezenove

horas,

nas

dezessete de

dependências

da

abril de 2018, às

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
52/2018. Leitura do Ofício nº 123/2018, recebido da Prefeitura
Municipal, assunto: Edital de Concurso Público nº 01/2018.
Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 28/2018. Súmula:
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso de
salas de aula de propriedade do Município de Salgado Filho, Estado
do Paraná, em favor de VALDIR A BAPTISTELLA E CIA LTDA e
dá outras providências.Vereador Alfredo solicita que o Prefeito
Municipal Helton Pfeifer realize uma explanação sobre esse projeto.
Prefeito Helton cumprimenta a todos. Esclarece que uma das metas
da sua administração era trazer um pólo que atendesse alunos na
modalidade a distância com cursos de graduação e pós graduação.
Diante disto o município através deste projeto irá diponibilizar salas
de aula da Escola Municipal Professora Jaci Maria Lopes para a
realização das aulas. Comenta também sobre possíveis cursos;
demanda de alunos; inscrições; documentos e valores dos cursos.
Passada a palavra a plateia: Prefeito Helton cumprimenta a
todos.Agradece o apoio recebido dos vereadores pela compreensão
com a votação dos projetos. Parabeniza a associação da Linha Turski
e Região pelo trabalho realizado e pela prestação de contas.Explica
que veio a esta Casa de Leis realizar uma prestação de contas sobre
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o trabalho da administração. Foi realizada a inauguração de três
trechos de calçamento nas Ruas Aurélio Ortigara, Alto São Francisco
e no Bairro Sol Nascente, emenda disponibilizada pelo Deputado
Assis que esteve presente na inauguração e também é responsável
por mais um projeto em andamento que é o asfalto que vai da ponte
até o bosque municipal. Explica que os passeios também serão
construídos neste trecho.Tivemos o encerramento de dois trechos
importantes

de

calçamento:Linha

Tiradentes

e

Linha

Rio

Grandense.Esta em andamento a obra da prefeitura, calçamento
acesso Sr. Ireno Dias, calçamento até no Sr. Faustino, ponte do
Mirante do Bosque; Microbacia da Linha Pinheiro.O Município
recebeu um trator enreilador de pedras através de emenda indicada
pelo Senador Roberto Requião

e o Deputado Estadual Requião

Filho. Comenta sobre ofício informativo

recebido da Casa Civil

contendo os recursos destinados para o município, porém existem
vários

outros

convênios

assinados.

Comenta

também

sobre

resfriadores que vão ser destinado para associações e não vão ser
entregues indivualmente. Comenta sobre viagens a Curitiba e
Brasília em busca de recusos, os projetos estão assinados, mas
alguns ainda não estão depositados em conta. Por isso a necessidade
de continuar buscando a efetivação dos mesmos. Explica que a
escavadeira hidráulica já esta no município e apta para realizar os
trabalhos necessários. Relata que foi realizada uma denuncia na
promotoria com relação ao processo licitatório para o concerto desta
máquina. Diante disto o promotor soliciotu que fosse enviado os
documentos do processo licitatório. Depois de ter sido analisada toda
a documentação pelo Promotor de Justiça o caso foi encerrado e
arquivado devido a comprovação de que estava tudo certo. Relata a
dificuldade dos prefeitos em administrar diante das dificuldades
atuais. Verador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta sobre
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a denuncia realizada no Ministério Público e a transparência que
existe atualmente na administração com publicações Diárias no
Portal Transparência, Site do Município, Jornal e demais veículos
de comunicação. Comenta que a pessoa que fez a denuncia é
mentirosa e não é uma pessoa leiga. Diante do exposto solicita que o
jurídico da Câmara entre em contado com o promotor para descobrir
quem realizou a denuncia, para que desta forma possa entar na
justiça contra essa pessoa. Parabeniza a Associação da Linha Turski
pelo trabalho, administração e prestação de contas. Solicita que seja
oficiado a Associação da Linha Tiradentes para que a mesma
compareça a esta Casa de Leis para realizar a prestação de contas da
associação. Explica que o calçamento perto do pátio foram utilizados
tubos da adquiridos por esta administração e esta ficando um
calçamento

de qualidade. Parabeniza o Prefeito Helton

pela

conquista do pólo. Agradece o Vereador Elias pelo tempo que esteve
a frente da Secretaria de Obras.Solicita ofício ao Sr. Francisco
Caumo parabenizando pelo trabalho realizado na Secretaria de
Urbanismo e também por ter aceitado o convite para trabalhar na
Secretaria de Obras. Vereador Gilberto Rech ausenta-se da sessão
devido a compromisso particular. Prefeito Helton continua sua
explanação. Comenta sobre a abertura do concurso público; convida
os vereadores para reunião sexta-feira a noite as 19:00 horas na Casa
de Formação para entender como funciona o Projeto de Educação em
Saúde Ambiental, este projeto conta com um investimento de
seiscentos mil reais, distribuídos em alguns segmentos: capacitação,
separação de lixo, lixeiras novas, sacolas, caminhão coletor e
equipamentos para usina de reciclagem de lixo. Convida a todos para
visitarem

as

obras

que

estão

em

execução

no

muncípio.

Cumprimenta o Vereador Gilmar por assumir esse cargo no
Legislativo. Agradece o Vereador Elias pelo trabalho realizado,
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entende os motivos pelos quais fez com tivesse que se afastar da
secretaria e voltar a cuidar da sua propriedade. Enquanto secretário
de obras pegou os meses mais difíceis de trabalho devido a várias
obras em execução, período de chuvas, mas tem certeza que fez o
máximo possível por este setor. Vice-prefeito Astério Marchetti
cumpriementa a todos, agradece a Associação pela prestação de
contas, parabeniza pelo trabalho realizado. Agradece o Vereador
Elias pelo trabalho que desempenhou e entende a necessidade que o
mesmo tem de cuidar da sua propriedade. Mas com certeza fez um
bom trabalho, época difícil várias máquinas quebradas, mais de
1.700 horas trabalhadas fora da estrada, período bastante chuvoso.
Comenta sobre recuperação de algumas estradas, as quais foram
alargadas, serviço muito grande e bem feito que vai facilitar o
trabalho nas próximas recuperações. Explica que passou o dia no
interior com o Presidente Doelio verificando melhorias que devem
ser realizadas. Tesoureiro da Associação da Linha Turski e Região
Sr. Ivan Carbonera cumprimenta a todos. Faz a prestação de contas
da Associação (Valor total $ 14.193,50; despesas $ 5.132,07; valor
líquido $ 9.061,43; saldo em conta corrente $ 6.424,66). Comenta
sobre as região que associação atende, número de sócios, valor da
hora máquina, entradas, saídas, horas trabalhados,atende aos sócios
(valor 30 litros óleo diesel) e não sócios (valor 35 litros óleo diesel).
Explica que vai ser feito uma reunião para colocar um valor fixo
para a hora máquina. Com relação ao socorro é cobrado um valor de
trinta reais. Presidente Doelio parabeniza associação pela boa
administração, pelo trabalho e pelo bom caixa disponível. Sra. Mari
Coutro cumprimenta a todos. Explica que em sua propriedade tem
cascalho de boa qualidade disponível para administração. Passada a
palavra aos

vereadores: Vereador Alfredo cumprimenta a todos.

Agradece os esclarecimentos realizados pelo Prefeito Municipal e o
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Vice-Prefeito.Agradece a Sra. Mari Coutro pela disponibilidade do
cascalho. Parabeniza a associação pelo bom trabalho realizado e pela
prestação de contas realizada.Comenta que o município acertou em
criar as associações. Comenta sobre o respeito da comunidade pela
associação.Parabeniza o Vereador Elias pelo bom trabalho realizado
na secretaria de obras. Comenta sobre o trator enreilador de pedras e
um possível destino para o mesmo. Parabeniza a administração pela
conquista do pólo. Relata conversa com o Vereador Gilmar sobre
alguns possíveis projetos. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos.
Agrece ao prefeito e o Vice – Prefeito pelos esclarecimentos e
também pela boa administração, esforços, viagens realizadas em
busca de recursos a Curitiba e Brasília

e também pelas obras

conquistadas. Se coloca a diposição no que for necessário. Agradece
e parabeniza a associação pelo trabalho e prestação de contas. Se
coloca a disposição. Agradece o Vereador Elias pelo trabalho
realizado na secretaria de obras e pela oportunidade de estar no
Legislativo, se coloca a disposição, deseja bom retorno a Câmara
Municipal. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Parabeniza a
Associação pelo trabalho e administração. Comenta sobre o valor da
hora máquina, enquanto agricultor é contra esses valores, os quias
entende que é muito carro, é necessário que seja realizado uma
redução, adequação de valores. Sr. Ivan esplica que após a reunião
vai ser mudado para um valor fixo. Vereador Marcelo explica que a
associação já ganhou os equipamentos, desta forma o valor da hora
máquina poderia ser menor e caso ocorra algo grave com a máquina
a prefeitura vai estar auxiliando. Acredita que o valor deveria ser em
torno de sessenta reais. Sr. Ivan explica que é agricultor e sabe que o
valor é um pouco alto, mas o serviço esta sendo realizado,e também
essa máquina devido ao seu porte rende mais. E com certeza este
valor pode ser revisto.

Vereador Alfredo explica o requerimento
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feito junto com o vereador licenciado Gilberto Bauer o qual trata da
igualdade de valores para máquinas e serviços iguais. Sr. Clari
Pansera comenta sobre trabalho realizado e o rendimento da
máquina. Vereador Marcelo comenta sobre gasto com o valor de óleo
diesel não bate.Sr.Ivan esclarece que pode verificar e fazer uma nova
prestação de contas. E que pode dar difrença os dias trabalhado
molhados e secos e que estão disponiveis para qualquer dúvida.
Vereador Marcelo comenta que chamou atenção esses valores
referente ao óleo diesel.Talves a prefeitura esteja auxiliando.
Parabeniza a associação pelo trabalho. Acredita que é necessário
diminuir os valores, mas entende que a associação tem autonomia e
ela que define os valores. Prefeito Helton esclarece que não sabe o
quanto tinha no tanque de óleo diesel, fora isso a prefeitura trata
todas as associações da mesma forma. Vice-Prefeito Astério explica
que apenas dois pneus foram recapados porque estavam muito ruim
e será recapado mais dois pneus quando for necessário. Discorda do
vereador, a associação tem que ser autosuficiente e a mesma esta de
parabéns porque esta conseguindo fazer um caixa. Vereador Marcelo
deeseja bom retorno ao Vereador Elias. Comenta sobre o trabalho no
setor de obras e a sua saída para cuidar da proprieade, apesar das
dificuldades com máquina e com o tempo, fez um bom trabalho, esta
de parabéns. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Parabeniza a
associação pelo trabalho realizado. Questiona sobre a situação da
água da Linha Turski. Vice- Prefeito Astério explica que terminando
a Linha Três Barras posteriormente vai ser feito da Linha Turski.
Parabeniza Elias pelo ótimo trabalho realizado na estrada da Linha
Progresso. Deseja que o Sr. Francisco Caumo continue fazendo um
bom trabalho na Secretaria de Obras. Destaca o bom trabalho do
Prefeito e do Vice-Prefeito, muitas obras serão inalgurada esse ano e
no ano que vem. Comenta sobre a possibilidade de fazer a passarela
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antes da Festa do Vinho. Vereador José cumprimenra a todos.
Agradece

a associação pela prestação de contas. Atendendo os

serviçoes menores e possivelmente abrangendo toda a região. Deseja
boas vindas ao Vereador Elias. Comenta sobre o Concurso Público,
acredita que

deveria ter mais vagas para o cargo de motorista.

Vereador Gilmar cumprimenta a todos. Parabeniza a associação pelo
trabalho e pela administração. Se coloca a disposição no que for
necessário. Parabeniza o Prefeito Helton pelas obras conquistadas.
Parabeniza Elias pelo trabalho, muitas pessoas falaram bem do seu
trabalho. Vereador Elias cumprimenata a todos. Comenta sobre a
saída da Secretaria de Obras, a qual assumiu devido a convite e a
vontade de trabalhar. Mas já com a condição de ficar pouco tempo.
Ficou onze meses na função, choveu bastante no período. Comenta
sobre a estrada da linha progresso, necessidade de abri-lá para poder
passar as máquinas grandes.

Agradece o Prefeito, Vice-Prefeito e

os vereadores pelo apoio.Explica que este setor precisa de mais
operadores de máquinas, se não vai ficar máquina parada. Gosta de
trabalhar neste setor, parou para poder cuidar da sua proprieadde. É
necessário grandes cuidados porque o trabalho é com

animais.

Mudou a forma de trabalho. É necessário que o dono fique cuidando,
as empresas não aceitam que fiquem apenas os funcionários.
Parabeniza a associação pelo trabalho.É necessário fazer caixa, os
concertos são muito caros. Enfatiza que aprendeu muito com o Vice
– Prefeito Astério. Presidente Doelio da as boas vindas ao vereador
Elias, parabeniza pelo trabalho e pela oportunidade aos suplentes. É
uma secretaria dificil de realizar os trabalho devido a dificuldade de
seguir a programasção por causa da tempo. Agradece ao Prefeito e
Vice-Prefeito pelas explanações, agradece a associação da Linha
Turski pela prestação de contas e os demais presentes. Presidente
Doelio Agradece a presença e todos e encerra a sessão. Nada mais eu
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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, 17 de Abril de 2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :______________________________________________
GilbertoLuizRech :_________________________________________
Gilmar de Oliveira:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:_______________________________________________
Marcelo Barili:____________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________
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