Ata nº70/2018
Ata

da

Septuagésima

Sessão

Ordinária

da

Décima

Terceira

Legislatura. No dia quatro de setembro de 2018, às dezenove horas,
nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Sob a
Presidência do Vereador 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 do Vereador Izelso Zanco (atestado médico).
Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão
Ordinária nº 69/2018. Leitura do Convite recebido da AMSOP,
assunto: Carta Sudoeste. Leitura do informativo recebido da AMSOP,
assunto: Ideb dos municípios do Sudoeste do Paraná. Apresentação
do Requerimento nº 49/2018.

Autoria dos Vereadores Alfredo

Pereira dos Santos e Teresinha Quell. Súmula: Solicita que a
Administração Municipal na medida do possível providencie a
continuação da construção do asfalto sentido saída da cidade até a
Linha Bandeirantes (trecho aproximado de um quilometro e meio).
Vereadores defendem o requerimento. Vereadora Teresinha comenta
que é um grande anseio da comunidade a construção de asfalto até a
Linha Tiradentes. Porém como é um trecho longo e o custo é bastante
alto é difícil fazer tudo de uma só vez, diante disto devemos fazer
aos poucos conforme aparece o recurso. Relata que o Vereador
Alfredo foi a Curitiba e protocolou o pedido, agora devemos
aguardar a concretização do projeto. Vereador Alfredo comenta que é
um requerimento de grande importância. É necessário fazer os
requerimentos e ir em busca dos recursos para a efetivação dos
projetos. Explica que a Vereadora Terezinha naquele momento não
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pode viajar a Curitiba. Protocolaram o projeto com o Secretário de
Infra-estrutura e Logística o Senhor Abelardo Lupion pai do
Candidato a Deputado Pedro Lupion. Enfatiza que o projeto já está
montado, assinado, estamos só esperando a viabilidade do recurso
do Governo do Estado no valor de quinhentos mil reais. Pensava que
pelo valor da obra iria mais longe o asfalto, porém não vai. Mas é
dessa

maneira

que

vamos

conseguido

fazer.

Explica

que

o

calçamento tem que ser reformado para fazer uma boa base para o
asfalto. Vereador Gilberto Rech parabeniza os vereadores Teresinha
e Alfredo pela conquista. Explica que a metragem depende do
projeto. Pois há alguns anos atrás com cerca de seiscentos mil reais
foi feito cerca de três km. Tem que ver o projeto se a empresa não
está superfaturando o valor da obra, não acredita que mudou tanto
assim o valor. Vereador Alfredo comenta que acha importante
discutir isso. Vereador Gilberto Rech comenta que a base é diferente.
Seria importante entender melhor o projeto, verificar as medidas.
Vereador Marcelo comenta sobre a largura do asfalto. Passada a
palavra a platéia: Vereador Marcelo ausentasse da sessão devido a
compromisso particular. Sr. Adelino Favaretto cumprimenta a todos.
Comenta sobre o trator enreilador de pedras que está sem o operador
de máquinas para trabalhar. Vereador Gilberto Casa explica que vai
ser chamado um operador de máquinas do concurso que foi realizado
esse ano para trabalhar com esse trator. Explica também, que na
Secretaria da Agricultura já estão agendando o serviço para está
máquina. Sr. Adelino Favaretto relata que é triste um trator assim
ficar parado. Presidente Doelio comenta sobre a importancia de este
trator estar disponível para realizar o serviço nesta época do ano.
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Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Elias cumprimenta a
todos. Comenta que o Sr. Adelino Favaretto tem razão,essa é uma
época boa de colocar o trator trabalhar. Comenta também sobre o
aumento do valor do óleo diesel. Explica que está se tornando difícil
de trabalhar na agricultura, os agricultores ariscam mais nada.
Comenta que para contratar um trator particular custa muito carro. Já
as horas máquinas do trator da prefeitura saem muito mais barato, e
não vai ter muito custo para administração. Pois o trator novo se tem
um operador que entende um pouco, vai dar poucas despesas.
Vereador Elias agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa
cumprimenta a todos. Convida a todos para participar da festa na
Linha Alto Alegre no domingo. O lucro deste evento será revertido
para a reforma do pavilhão. Explica que tem fichas do churrasco de
gado e de porco no posto de gasolina. Solicita ofício ao setor de
urbanismo, solicitando a colocação das astes e lâmpadas no Bairro
Habitar Brasil. Relata que foi realizada pela Copel a ampliação da
rede elétrica neste bairro, com a colocação de dois postes. Enfatiza
que a parte da Copel já foi feita, agora falta à parte da Prefeitura.
Comenta sobre o evento que participou na semana passada em
Francisco Beltrão na AMSOP, na entrega da Carta Sudoeste aos
candidatos ao Governo do Estado do Paraná. A AMSOP e mais
algumas entidades organizarão os eventos. Explica que a Carta
Sudoeste possui as reivindicações do Sudoeste do Paraná. Uma das
principais reivindicações são as rodovias. Enfatiza que nossa rodovia
possui mais de 40 anos, ela não suporta o peso de todos os caminhões
que passam por ela, a cada pouco tempo reforma e logo o asfalto já
está estragado novamente. Relata que participou do lançamento da
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Campanha do Candidato Ratinho Junior na Região Sudoeste. As
eleições estão chegando, torce para que a população escolha o
candidato que mais possa ajudar e tenha compromisso com o
município. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra.
Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre o acidente
ocorrido em Manfrinópolis no último fim de semana com mais duas
vitimas fatais, é necessário que seja cobrado soluções para o
problema: melhor sinalização, placas e orientação. Muito importante
o requerimento apresentado para a construção deste trecho de asfalto.
Enfatiza que não adianta fazer um grande trecho e uma camada muito
fina de asfalto. É melhor fazer um pedaço curto e bem feito. No
trecho que já tem o asfalto pronto tem uns pedaços com problema,
teria que recuperar agora antes que o problema fique maior. Comenta
que achou estranho que já estejam agendando horário para o trator
enreilador de pedras, pois o Sr. Zico da Linha Arrozal veio para fazer
o agendamento e não foi possível. É necessário repensar essa questão
onde é contratado mais um funcionário para trabalhar na secretaria
de agricultura e faltar um operador para trabalhar com o trator.
Enfatiza que o primeiro lugar em arrecadação no município é a
agricultura. É importante que os equipamentos que tem município
sejam disponibilizados para o uso dos agricultores. Faz uma
reclamação ao Presidente Doelio a respeito da forma com faz a
distribuição da palavra aos Vereadores, deixando sempre o Vereador
Gilberto Rech por último para fazer o fechamento da sessão em cima
da palavra dos demais vereadores, na última sessão falou cerca de 23
minutos. Vereador Gilberto Rech comenta que não precisa mais
passar a palavra para a sua pessoa. Presidente Doelio explica que
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procura sempre variar a distribuição da palavra. Vereador José
Favaretto agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha
cumprimenta a todos e pede um minuto de silêncio em homenagem a
seu filho Fabio Quell. Vereadora Teresinha agradece e devolve a
palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta sobre as
obras realizadas no município. Explica que Administração achou
melhor chamar um concursado para trabalhar com esse trator, para
não ocorrer mudanças de funcionários, pois sempre quando temos
mudanças de pessoas trabalhando, a probabilidade estragar a máquina
é maior. Convida a todos para abertura do campeonato de futsal na
sexta-feira.

Parabeniza

Vereador

Elias

pela

organização

do

campeonato do CTG Recanto dos Tropeiros. Comenta sobre o
Requerimento nº 49/2019 e sobre o candidato a Deputado Federal
Pedro Lupion que já e Deputado Estadual. A sua família tem história
na política. Vem com uma nova forma de fazer política, aprendeu
junto com o candidato a Deputado Paulo Deola a trabalhar e respeitar
a região Sudoeste do Paraná. Nossa região perde um Deputado
importante o Sr. Nelson Meurer, então devemos pensar em eleger
pessoas fortes que tenham capacidade, inteligência e vontade de
trabalhar para a nossa região. Vai participar da entrega da Carta
Sudoeste a candidata ao Governo do Estado Cida Borghetti. Não
conseguiu participar na sexta-feira, acabou se atrasando. Comenta
que a Carta Sudoeste foi elaborada por várias entidades. Enfatiza que
a indústria também pode dar a sua opinião. A prioridade é a
duplicação da rodovia entre os municípios de Realeza até Palmas e
também a agricultura. É importante a participação dos vereadores
para que o candidato assuma o compromisso com o Sudoeste.
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Parabeniza a secretaria de saúde e toda a equipe pela realização da
campanha agosto azul. Vereador Gilbereto Rech cumprimenta a
todos, agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio comenta que
nunca usou a sineta para nenhum vereador, sempre tolerou os
minutos a mais.

Explica que as próprias sessões durão quase três

horas, deveria cortar, mais tolera, tenta pacificar, às vezes as
explicações são boas, mas sabe que o limite é de dez minutos para
todos cada vereador. Presidente Doelio agradece a presença de todos
e encerra a sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a
presente ata, que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo presidente,
vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 04 de Setembro de 2018.

Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
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José Favaretto:______________________________________________
Marcelo Barili:______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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