Ata nº76/2018

Ata da Septuagésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia dezesseis de outubro 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 todos os vereadores.
Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão Ordinária nº
75/2018. Leitura do Convite recebido do Grupo de Idosos Nossa Senhora
Aparecida. Leitura do Convite recebido do CMDCA, assunto: X Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Apresentação do Projeto
de Lei do Executivo nº41/2018. Súmula: Institui o Conselho Municipal de
Turismo – CONTUR e o Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR e dá
outras providências. Presidente Doelio convoca as Comissões de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do referido
Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº42/2018.
Súmula: Estabelece a Política de Saneamento Básico através do Controle
Social, nas suas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos
serviços públicos de saneamento, cria o Conselho Municipal de Controle
Social de Saneamento Básico e dá outras providências. Presidente Doelio
convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para
realizarem os pareceres do referido Projeto de Lei. Apresentação do Projeto
de Lei do Executivo nº43/2018. Súmula: Autoriza o Poder Executivo a
realizar o pagamento de indenização em desapropriação amigável sobre parte
de imóvel urbano de propriedade da Mitra Diocesana de Palmas e dá outras
providências. Presidente Doelio convoca as Comissões de Finanças e
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Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do referido
Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº44/2018.
Súmula: Disciplina a devolução de túmulos abandonados ou em ruínas no
Cemitério Municipal de Salgado Filho. Presidente Doelio convoca as
Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os
pareceres do referido Projeto de Lei. Passada a palavra a platéia: Vereadora
Teresinha ausenta-se por motivo de doença de um familiar. Passada a palavra
aos Vereadores: Vereador Elias cumprimenta a todos. Questiona quem está
cuidando do Cemitério Municipal. Vereador Alfredo informa que é o Sr.
Arduíno Frigo. Vereador Elias comenta que foi retirada a cruz mestre para
fazer um novo alinhamento. Tem alguns túmulos que já está ficando
complicado para sepultar, pois falta espaço entre os mesmos. Vereador
Alfredo comenta que primeiro tem que ver essa questão do ossário e a
legalidade para mexer nos túmulos. Vereador Elias comenta que cada um
escolhe onde deseja fazer os túmulos, porém o correto é ter um engenheiro
para fazer a liberação para evitar problemas. Solicita ofício a Administração
para que seja colocado um padrão de luz dentro do Cemitério Municipal para
facilitar o trabalho de construção de túmulos. Explica que vai estudar os
projetos e acredita que votará favorável. Vereador Elias agradece e devolve a
palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta sobre:
Cemitério Municipal; dificuldade encontrada devido à falta de espaço;
organização conforme alinhamento; construção do ossário; autorização da
família ou dos órgãos componentes. O Cemitério está ficando pequeno. É
importante que as pessoas comecem a aderir ao crematório. Vereador Gilberto
Casa agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos.
Concorda com o Vereador Gilberto Casa com relação ao problema do
Cemitério Municipal. É necessário realizar a recuperação dos cemitérios no
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interior do município para que as pessoas do interior possam realizar o
sepultamente dos entes queridos nas próprias comunidades. Explica que já foi
recuperado o cemitério da Linha Arrozal. Vereador José agradece e devolve a
palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta que o cemitério de
Flor da Serra do Sul está muito bem organizado. É necessário conversar com o
Sr. Arduino Frigo e com o Engenheiro para que busquem uma solução para o
problema. Concorda com o Vereador Elias sobre o Cemitério Municipal.
Comenta sobre a Eleição Presidencial e sobre a sua intenção de voto para o
Candidato Fernando Haddad. A partir de janeiro independente de quem for
eleito temos que ir a busca de recursos, pois temos dois deputados eleitos e
também é a favor do governador eleito Ratinho Junior. Vereador Izelso
agradece e devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos.
Concorda que o Cemitério Municipal é um grande problema, não tem mais
espaço para ampliar. Então é necessário organizar as gavetas e o ossário com a
permissão da família. Comenta sobre a eleição nacional e os candidatos os
quais apoio no primeiro turno e conseguiram se eleger, agora devemos torcer
para que mandem recursos para o município. Deputado Estadual Guto Silva;
Deputado Federal Fernando Giacobo; Senadores Oriovisto Guimarães e Fávio
Arns e o Governador Ratinho Junior. Comenta sobre o segundo turno da
eleição presidencial, ganhe quem ganhar não vai resolver o problema, mas tem
que tentar fazer o melhor possível, pois quem sofre é a população. Comenta
que alguns deputados ajudaram o município e não conseguirão se eleger.
Comenta também sobre a ficha limpo, o povo quer a mudança, atualmente
tudo o que acontece é divulgado pelos meios de comunicação. Comenta sobre
o cascalhamento cem por cento que está sendo feito na estrada da Linha
Peroba, o tempo está atrapalhando um pouco. Uma obra geral de muita
qualidade. A última obra como está foi realizada no ano de 2009 pelo ExPágina 3 de 7

Prefeito Alberto Arisi. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra.
Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta sobre a excelente Festa do
Padroeiro São Francisco de Assis realizada no último fim de semana, bem
organizada, carne muito bem assada, foram vendidos cerca de 1.300 kg de
carne. Parabeniza a diretora pela organização. Comenta também sobre a
primeira missa realizada na nova igreja matriz. Enfatiza a participação da
comunidade na construção da obra. Comenta também sobre a tradicional
Festa da Nossa Senhora Aparecida realizada no município de Santa Isabel do
Oeste, uma festa bem organizada, a missa das 10:00 horas da manhã foi
celebrada pelo Bispo Edgar Xavier Ertl. Comenta sobre a importancia dos
Projetos de Lei do Executivo apresentados nesta noite na Câmara Municipal:
nº 41/2018; 42/2018; 43/2018 e 44/2018. O projeto de Lei nº 43/2018 que
trata sobre o pagamento de indenização em desapropriação amigável sobre
parte de imóvel urbano de propriedade da Mitra Diocesana de Palmas, já foi
bem discutido e provavelmente será aprovado. Com relação ao Projeto nº
44/2018 que Disciplina a devolução de túmulos abandonados ou em ruínas no
Cemitério Municipal de Salgado Filho, temos que analisar o artigo terceiro de
que forma vai ser construído o ossário e também devemos pensar na
construção dos túmulos comunitários. Vereador Alfredo comenta que no ano
de 2009 o Sr. Arduíno Frigo constatou que havia cerca de 50 a 60 túmulos
totalmente abandonados. Ressalta a importancia dos túmulos comunitários.
Desta forma as pessoas mais carentes já terão aonde enterrar os seus entes
queridos. Comenta sobre o campeonato municipal que acontece todos os
sábados e feriados e que conta com a grande participação do público. Convida
a todos para participar no próximo sábado. Comenta que algumas pessoas
reclamam da arbitragem, porém está ficando difícil de conseguir encontrar
equipes de arbitragem que queiram trabalhar no município, devido as
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reclamações por parte dos atletas. As equipes de Capanema, São José do
Cedro e agora Francisco Beltrão não querem mais trabalhar no município.
Devemos lembrar que o erro é humano e acontece em todos os campeonatos.
Quem sai perdendo é o município que acaba pagando muito alto, pois não há
concorrência. Explica que esse problema acontece dentro do seu time também.
Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech
cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia do Conselho Municipal de
Turismo e Fundo Municipal de Turismo. Enfatiza que se vai ter fundo, isso
significa que vai ter recursos. A pergunta é quem vai repassar recursos, o
município ou o estado? Explica que foi criada a defesa civil no município e até
hoje não veio nenhum projeto que constasse o repasse de recursos para essa
entidade. Ninguém ia votar contra um projeto para encaminhar recursos para a
defesa civil, com certeza seria aprovado. Comenta que apenas as empresas de
fora atualmente conseguem ganhar a concorrência das licitações do município.
Comenta também sobre o matadouro municipal que está fechado, o que
dificulta bastante o trabalho dos agricultores. Solicita que o Vice-Prefeito Sr.
Astério Marchetti venha até está casa de Leis na próxima sessão ordinária
esclarecer alguns pontos: o que é feito com os trinta mil reais destinados por
ano ao CONSAD? Quantos agricultores estão participando do CONSAD? O
CONSAD está funcionando no município? Caso o CONSAD não esteja
funcionando bem no município, esse dinheiro deve ser aplicado em outros
agricultores. Há alguns dias atrás foi aprovado um requerimento na Câmara
Municipal para que fosse distribuído calcário para os agricultores. Acredita
que nesta sessão deveria ter algum representante

da administração, pois

tivemos apresentação de quatro projetos importantes, que precisam ser bem
discutidos e analisados. Explica que não vai votar nenhum projeto sem ter
algum representante da administração na próxima sessão para fazer os
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esclarecimentos necessários. Com relação ao Fundo Municipal de Turismo
tem que passar pela Câmara Municipal para ver aonde vai ser aplicado o
dinheiro. Acredita que a Administração Municipal deve valorizar mais os
Vereadores e os requerimentos feitos pelo Legislativo. Pois o Prefeito nem
fica sabendo os Requerimentos que são aprovados por está Casa de Leis.
Explica que nesses três mandatos como Vereador não votou nenhum projeto
que beneficiaria a sua família ou qualquer outra pessoa, sempre pensa no bem
comum da população. Comenta que o terreno em questão foi avaliado pelo
Vereador Gilberto Casa, acredita que a Prefeitura Municipal deveria ter um
outro avaliador. Vereador Gilberto Casa explica que avaliou o terreno a
pedido da Mitra e não a pedido da Prefeitura Municipal. Vereador Gilberto
Rech comenta que a administração não pode aceitar está avaliação, tem que
ter um outro avaliador por parte do município. Enfatiza que avaliação de
mercado não vale, tem que ser feita a avaliação pelo valor do IPTU. Gostaria
de saber se tem uma rua que está sendo ocupada pela igreja atualmente com
parte da obra? Se realmente existir essa rua, deveria haver um pedido de
desafetação, caso contrário temos que fazer o pagamento. Comenta sobre
valores e avaliação. Vereador Gilberto casa explica que existe um problema
do terreno trocado. Vereador Gilberto Rech questiona porque só agora a
Mitra resolveu cobrar esse terreno, já passou três mandatos desde a construção
da pipa. Gostaria de saber da aonde vai sair o recuso para o pagamento desse
terreno? Comenta sobre a venda dos imóveis e o valor arrecadado, foi falado
que seria usado em várias coisas, porém até agora não sabemos aonde foi
usado, tudo isso tem que ser explicado. Vereador Gilberto Rech agradece e
devolve a palavra. Vereador José Favaretto solicita também que seja realizado
esclarecimentos a respeito da distribuição de mudas de parreiras. Presidente
Doelio solicita ofício à administração para que os responsáveis pela
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elaboração dos projetos de lei nº 41/2018; 42/2018; 43/2018 e 44/2018
compareçam na próxima sessão ordinária para realizar as explicações
necessárias a respeito dos projetos acima mencionados. 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, 16 de Outubro de 2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:______________________________________________
Marcelo Barili:______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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