Ata nº54/2018
Ata da

Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia vinte e quatro de abril 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
assinatura das

vereadores. Pauta do dia: Leitura, aprovação e

Atas da Sessão Ordinária nº 53/2018 e da Sessão

Extraordinária nº 38/2018. Leitura da Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeiro, recebido da Câmara dos Deputados. Leitura do
convite

para o Matinê Regional recebido do Grupo de Idosos Nossa

Senhora Aparecida. Apresentação do Projeto de Lei nº 29/2018. Súmula:
Dispõe sobre repasse de recursos mensais aos médicos cooperados dentro
do Programa Mais Médicos para o Brasil e PROVAB, com a finalidade de
auxílio moradia, alimentação e transporte. Presidente Doelio convoca as
Comissões Permanentes da Câmara para realizarem os pareceres do projeto
de lei. Primeira Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 28/2018.O
referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamentos. 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.Colocado em
votação no plenário foi aprovado. Apresentação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/2018. Autoria dos Vereadores Teresinha Quell e Gilmar
de Oliveira. Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário de Salgado
Filho, Estado do Paraná, ao Senhor Fernando Leonardi. Vereadores
defendem o Projeto de Decreto: Veredora Teresinha cumprimenata a todos.
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Relata a importância da entrega deste título de Cidadão Honorário de
Salgado Filho ao Senhor Fernando Leonardi. O qual residiu no município
por um período e pelo grande empenho destinado as obras executadas.
Vereador Gilberto Rech explica que o Senhor Fernando é um Engenheiro
dedicado que realmente acompanha as obras e caso algo esteja errado
manda

derrubar

e

fazer

de

novo

ou

fazer

as

adequações

necessárias.Vereadora Teresinha explica que ele busca a qualidade nas
obras executadas no município. Vereador Gilmar cumprimenta a todos.
Relata a importância da entrega deste título de Cidadão Honorário de
Salgado Filho ao Senhor Fernando Leonardi. O qual vem acompanhando
as obras do município a vários anos. Abraçou o município para mostrar
trabalho. Apresentação do Requerimento nº 24/2018, autoria Vereador
José Favaretto. Súmula: Solicita a presença da Secretária da Fazenda em
uma sessão ordinária da Câmara Municipal, com o objetivo de esclarecer
qual é a divida deixada pelo Ex-Prefeito Alberto Arisi empenhadas e não
empenhadas do município de Salgado Filho - PR. Vereador José defende
seu requerimento: nós enquanto vereadores sempre buscamos recursos para
o município, porém também somos fiscalizadores, diante disto várias
pessoas já pediram essa informação. Desta forma este requerimento serve
como informação a toda a população.Passada a palavra a plateia: Passada a
palavra aos vereadores:Vereador Alfredo cumprimenta a todos e comenta
sobre as rodadas dos campeonatos no próximo fim de semana. Vereador
Gilberto Rech relata áudio que está circulando nas mídias sociais sobre o
possível fechamento da indústria de confeccção Giramar. Relata também os
vários investimentos feitos por parte da administração nesta indústria
inclusive no ano passado. Sugere que seja convidado o proprietário Sr.
Edson Miguel Girardelo em nome da Câmara Municipal para participar de
uma Sessão Ordinária para esclarecer alguns pontos deste áudio. Vereador
Alfredo ausenta-se da sessão devido a motivos particulares. Vereador
Página 2 de 5

Izelso cumprimenta a todos. Comenta sobre a importância do Sr. Edson
Miguel Girardelo vir até está Casa de Leis esclarecer o áudio divulgado.
Comenta sobre as máquinas cedidas pela prefeitura que estão sendo
utilizadas por essa empresa. Vereador José cumpriementa a todos. Comenta
que não gostaria que a fábrica fechasse,com tudo outras pessoas podem
assumir a indústria e continuar os trabalhos. Solicita ofício a administração
para que informe a esta casa de leis as seguintes informações: o município
recebeu dinheiro que foi repatriado ao Brasil em virtude de corrupão e
posteriormente distribuído aos municípios; este dinheiro veio como recurso
livre; e qual foi o destino dado a este recurso. Vereador Elias Klein
cumprimenta a todos. Comenta que o Sr. Fernando Leonardi é merecedor
do Título de Cidadão Honorário pelas contruções públicas e particulares
que realizou neste município. Fernando Leonardi gosta de Salgado Filho,
participa das festas da comunidade. Porém o Sr. Edson Miguel Girardelo
não participa das festas da comunidade, não se envolve nos eventos do
município. Apenas gera lucro com uma empresa no município e investe em
outros lugares. Provavelmente vai fazer isso em outra cidade também. Caso
queira ir embora, outra pessoa pode tocar a fábrica. A estrutura e os
empregados não vão embora,explica também que não é

função da

prefeitura ajudar com tudo que é necessário para o funcionamento da
indústria. Vereador Teresinha cumprimenta a todos. Explica que esse tipo
de ameaça não é a primeira vez que acontece. Qualquer pessoa que tem
uma empresa tem que realizar as próprias melhorias. É necessário que o
senhor Edson Miguel Girardelo venha a esta Casa de Leis esclarecer o que
está acontecendo. Pede o apoio dos colegos vereadores na votação do
projeto de decreto. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Explica que
vai

votar favorável ao projeto de decreto, pessoas que trabalharam e

fizeram algo de bom pelo município merecem esta homenagem, parabeniza
os vereadores pela iniciativa. Vereador Gilberto cumprimenata a todos.
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Comenta sobre a indignação que sentiu ao ouvir o áudio, sabe que não é
verdade. Mas isso pode gerar problemas para o município. O Sr. Edson
Miguel Girardelo esta usando de chantagem para tentar conseguir mais
incentivo do município. Comenta que o dinheiro que veio da repatriação
veio para suprir o FPM e veio como recurso livre e não para investimento
em determinada obra. Comenta também sobre a impossibilidade de deixar
dividas não empenhadas. Acredita que o pedido deste requerimento deveria
ser feito em forma de ofício, porque é o vereador José que deseja saber essa
informação. Presidente Doelio comenta sobre a questão da giramar, usa de
meios equivocados para precionar a prefeitura, espere que o Sr. Edson
Miguel Girardelo venha a está Casa de Leis prestar esclarecimentos.
Parabeniza os Veredaores Teresinha e Gilmar pelo projeto de decreto,
profissional dedicado é um título merecido. Presidente Doelio esclarece
que na próxima semana não vamos ter sessão ordinária devido ao feriado
nacional (1º de maio dia do trabalho).

Presidente Doelio Agradece a

presença de todos e encerra a sessão. 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, 24 de Abril de 2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :______________________________________________
GilbertoLuizRech :_________________________________________
Gilmar de Oliveira:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
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José Favaretto:_______________________________________________
Marcelo Barili:____________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________
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