Ata nº55/2018
Ata da

Quinquagésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira

Legislatura. No dia oito de

maio 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 ausência justificada da Vereadora Teresinha
Quell (acompanhando o esposo na cirurgia em Curitiba).Pauta do dia:
Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Sessão Ordinária nº 54/2018. A
Senhora Joceli Annater Pelegrini Secretária da Fazenda cumprimenta a
todos. Explica que o dinheiro repatriado veio em duas parcelas totalizando
bruto cerca oitocentos mil reais, porém teve a dedução por exemplo do
PASEP e FUNDEB,

desta forma o valor líquido ficou em torno de

quinhentos mil reais. Esses valores foram pagos junto com a parcela do
FPM. Estes valores vieram como complemento de custeios e não tem nada
haver com dinheiro de corrupção. Explica que todas as informações estão
no portal transparência: notas fiscais, extratos bancários entre outras
informações. Responde o questionamento do Requerimento apresenatado
na última sessão ordinária, o qual foi realizada a leitura da ata nesta sessão.
Da administração do Ex – Prefeito Alberto Arisi ficou como dividas
empenhenadas no valor de quatrocentos e oitenta e um mil reias, as quais
foram pagas no de decorrer do ano passado. Com relação a dividas não
empenhdas não tem conhecimento. Vereador José explica que acha
necessário a votação do requerimento, mas fica com o presidente a decisão.
Presidente Doelio solicita que cada vereador de a sua opinião com relação a
colocar ou não o Requerimento nº

24/2018 em votação. Todos os

vereadores presentes com exessão do vereador José entende que não é
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necessário votar o requerimento nº 24/2018. Vereador José comenta que
não é a favor da não votação do Requerimento nº 24/2018, o qual foi
apresentado na última votação e deveria ser votado nesta noite. Senhora
Joceli se coloca a disposição para esclarecer qualquer dúvida dos
vereadores e da população. Entende que já respondeu o requerimento nº
24/2018. Mas caso seja necessário pode vir em uma outra sessão ordinária
realizar as explicações novamente. Retirado de pauta pela decisão da
maioria dos vereadores presentes o 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.
Leitura do convite para o curso Termo de Referência e Projeto Básico,
recebido da AMSOP. Leitura do Informativo sobre o Leilão Administrativo
da Prefeitura Municipal. Leitura dos comunicados recebidos do Ministério
da Educação: CM Nº 046383/2018; CM Nº 029716/2018. Leitura do Ofício
nº 002/2018 recebido da Secretaria de Agricultura, assunto: Resposta ao
ofício nº 032/2018 CMSF. Apresentação do Projeto de Lei nº 30/2018.
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a promover Processo Simplificado
(PSS) para contratação de servidores públicos com contrato de trabalho
temporário. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes da
Câmara para realizarem os pareceres do projeto de lei. Presidente Doelio
convoca os vereadores para sessão extraordinária na próxima quinta-feira
dia 10/05/2018 as 19:00 horas para votação deste projeto. Primeira votação
do Projeto de Lei do Executivo Nº 29/2018. O referido projeto recebeu
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 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,
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alimentação e transporte. Colocado em votação no plenário foi aprovado
em primeira votação. Segunda 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 em segunda
votação. Primeira Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018. O
referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e
Redação e Finanças e Orçamentos.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. Colocado
em votação no plenário foi aprovado em primeira votação. Vereador
Alfredo dos Santos assume a Presidência da Câmara para apresentação de
um requerimento. Apresentação do Requerimento nº 28/2018.Autoria
Vereadores: Doelio da Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicita que a
Administração Municipal na medida do possível faça a contrução de uma
ponte de concreto na Linha Code. Vereadores defendem o requerimento:
Vereador Gilberto Rech entente que já foram construídas várias pontes de
alvenária que não precisa mais mecher, e ainde tem 3 pontes de madeira
que é necessário fazer a construção, as mesmas já tem as cabeceiras só falta
a parte de cima. Explica que várias pessoas procuram os vereadores
solicitando está obra. Entende que os gastos não são altos, pede o apoio dos
vereadores para a votação deste requerimento para que depois possam
correr atrás dos recursos para construir a ponte. Vereador Doelio explica
que é uma estrada que passa vários moradores, seguido tem que trocar as
planchas de madeira é de estrema importância está obra. Presidente Doelio
assume novamente a Presidência da Câmara. Passada a palavara livre:
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Passada a palavra aos vereadores: Vereador José cumprimenta a todos.
Agradece a todas as pessoas que participaram na última sexta-feira do
jantar na Linha Bandeirantes, não fez o convite na Câmara porque não
lembrou que não teria sessão ordinária no dia 01 de maio de 2018.
Comenta que acha muita coincidência a Senhora Joceli vir hoje responder a
um ofício justamente na data que seria votado o requerimento nº 24/2018.
Vereador Izelso cumprimenta a todos. Relata problema com a rede elétrica
que está escorada a alguns dias com uma tacuara na Rua Rui Barbosa.
Comenta sobre o Edital de Concorrência para a exploração comercial do
Ginásio de Esportes. Vereador Gilmar cumprimenta a todos. Comenta
sobre o Requerimento do Vereador José entende que cabe a cada Vereador
pesquisar e buscar as informações.

Acredita que a Senhora Joceli

conseguiu esclarecer bem as dúvidas. Vereador Elias cumprimenta a todos.
Comenta sobre o Edital de Concorrência para a exploração comercial do
Ginásio de Esportes. Vereador Gilberto Rech explica o funcionamento do
processo de Concorrência para a exploração comercial do Ginásio de
Esportes. Vereador Elias pergunta se a pessoa que ganhar a concorrência é
obrigada a comprar o que tem dentro do Ginásio. Vereador Gilberto Rech
explica que fica da vontade de cada um de comprar ou não os móveis que
tem no Ginásio. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Parabeniza a
equipe da Aesupar pela participação no campeonato. Parabeniza o
Presidente Doelio por apresentar um requerimento que ainda não tem
recusos para ser efetivado, mas depois de votado os vereadores vão buscar
recursos para construir a ponte. Parabeniza também por dar a oportunidade
de mudar algo que não esteja correto nas atas. Lembra que essas duas
atitudes não

ocorreram no ano passado. Vereador José ausenta-se da

sessão devido a compromisso particular. Vereador Gilberto Rech
cumprimenta a todos. Comenta sobre o relatório recebido da Secretaria de
Agricultura e do bom trabalho que a Sra. Margarte Batisti realizou no
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decorrer do ano, principalmente do quesito do abatedouro. Porém o Sr.
Vinicios Welter fez poucos atendimentos pelo valor recebido no final do
mês, então é necessário ver se não ouve solicitações dos agricultores, ou se
foram realizados atendimentos e não foi colocado no papel. Não chegou a
cem atendimentos durante o ano. Desta forma teve um grande custo para o
município e baixo rendimento. Entende o Sr. Vinicios pode realizar mais
atendendimentos. É necessário que a Secretaria de Agricultura reveja a
forma de trabalho, pode ser feito mais atendimentos e trabalhos como
palestras e conscientização. Parabeniza a administração pelas várias obras
em andamento e inalguradas. Parabeniza Vereador Marcelo porque está
sempre tentando melhor a administração. Explica que a administração está
pensando no bem do município. Relata melhorias na estrada em que reside
o Sr. Sadi Riva. Relata fato ocorrido com a Ex – Vereadora Rozivani
Smaniotto nesta Casa de Leis. Comenta sobre concerto de máquinas. Tece
comentário sobre a indústria Giramar que anunciou a criação de mais trinta
vagas de emprego. Sr. Edson Giradelo informou a administração que não
tem nada haver com a gravação do áudio. Então aonde está a pessoa
responsável pela gravação

do áudio.Explica que

vários incentivos e

amplianções foram feitos no decorrer dos anos nessa indústria. Comenta
sobre o processo do Tribunal de Contas o qual cita a Comissão da Festa do
Vinho

e do Queijo e o Sr. Cesar Zanin. O Tribunal de Contas está

solicitando informações e explicações não dos gastos realizados e sim do
motivo pelo qual os saques do dinheiro foram realizados na boca do caixa,
o correto deveria ter sido pago com cheque. Então a população julga sem
ter a informação correta. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta
sobre a presença da Sra. Joceli nesta sessão onde observou durante a leitura
da ata a solicitação do Requerimento Nº 24/2018

e prontamente

já

respondeu da melhor forma possível. Explica que no portal transparência
tem todas as informações da Prefeitura e da Câmara. Comenta sobre a fala
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do Vereador Gilberto Rech sobre o Sr. Cesar Zanin, o qual dez mil pagou
em cheque, e os outros trinta mil foi feito a retirada no caixa e realizou o
pagamento em mãos, porque eram vários credores e com valores pequenos,
caso alguém queira olhar tem o relatório no despachante. Solicita ofício de
parabenização para a Comissão da Festa do Vinho e do Queijo pelo
exelente trabalho realizado. Vereador Gilberto Rech comentou que quando
a Policia Federal esteve no município não saiu notícia na rádio, e já está
notícia do Sr. César Zanin foi amplamente divulga na rádio.Vereador
Alfredo comenta que são mais de novecentos mil reais empenhados para o
município. Temos que parabenizar o Ex Governador Beto Richa e agora a
Governadora atual Cida Borghetti que está dando

proseguimento aos

trabalhos. Explica que são mais de trinta e cinco milhões em envestimento
para o sudoeste do Paraná. Comenta sobre recursos e obras para o
município de Francisco Beltrão. Relata que esteve na sexta-feira em
Francisco Beltrão para inauguração do novo posto de atendimento dos
bombeiros na cidade norte e também ocorreu a troca de comandante.
Comenta sobre a Copa Aesupar e a importância da particpação dos atletas
do município. Acredita que vão classificar. Convida a todas para assistir o
jogo domingo em Barracão. No final de semana não teremos rodada do
Campeonato Municipal de futebol suiço. A rodada de bocha vai ser normal.
Comenta sobre os leilões que ocorreram no município, parabeniza as
equipes que trabalharam. Comenta que conversou com o Sr. Edson
Girardelo e o mesmo informou que não tem nada haver com a gravação do
áudio,tem interesse de ficar no município. Convidou todos os vereadores
para visitar a indústria, deseja que seja realizada a ampliação da mesma.
Vereador Gilberto Rech explica que foram gastos cerca de trinta mil reais
no ano passado com o pagamento de energia elétrica desta indústria.Sr.
Gilberto Casa explica que foram feitas várias melhorias no ano passado,
cozinha, banheiro entre outras. Vereador Afredo solicita ofício ao setor de
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urbanismo para que seja feito levantamento e viabilização da tubulação do
prédio do Sr. Sergio Sponchiado atualmente a água que sai do mercado vai
na loja do Sr. Sergio Barbieri. Presidente Doelio Agradece a presença de
todos e encerra a sessão. Em tempo abil vereador Gilberto Rech informa
que a rua que esta sendo realizadas melhorias é a do Sr. Neri Riva rua
Alvaro Annater. 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, 08 de Maio 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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