Ata nº79/2018
Ata da Septuagésima Nona Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia seis de novembro de 2018, às dezenove horas, nas dependências da
Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do Vereador Gilberto
Rech, reuniram-se os vereadores de Salgado Filho, Paraná. Passado o registro
de comparecimento, constatou-se a presença de oito vereadores e a ausência
justificada do Vereador Doelio da Silva Rosa (viagem a Curitiba). Pauta do
dia: Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão Ordinária nº 78/2018.
Leitura do Requerimento nº 06/2018 do Vereador Marcelo Barili, assunto:
licença de trinta dias. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº
46/2018. Súmula: Institui o Programa de Inseminação Artificial de Bovinos de
Leite no Município de Salgado Filho, Estado do Paraná. Presidente Gilberto
Rech convoca as Comissões Permanentes para realizarem os pareceres do
Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 47/2018.
Súmula: Institui o Programa de Incentivo a Silagem para Bovinocultura
Leiteira e de Corte no Município de Salgado Filho, conforme especifica e dá
outras providências. Presidente Gilberto Rech convoca as Comissões
Permanentes para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Dando
prosseguimento a sessão o Técnico em Agropecuário Sr. Deivid Fasolo
cumprimenta a todos. Explica que o programa já existia, mas não estava
regulamentado em forma de lei. Relata que vai ser fornecido o nitrogênio e os
materiais necessárias sem custo para os agricultores. A única contrapartida
que os agricultores vão dar é a prestação de contas através de relatório das
inseminações realizadas durante o mês. Comenta sobre os demais critérios.
Explica que temos dois botijões na Secretaria de Agricultura; oito botijões
comunitários (cita as linhas que estão esses botijões) e oito botijões
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particulares. Relata que é fornecido o nitrogênio porque é bastante difícil
conseguir esse material. Comenta sobre a vantagem de trabalhar com a
inseminação e o processo licitatório realizado para a compra de seis lotes, cita
as três empresas que ganharam o processo. O projeto da silagem é nos
mesmos moldes dos outros anos, aumentou para R$ 50 reais as horas de
subsídio. Como comprovação do serviço será solicitado um requerimento
anterior e mais o comprovante para ter um controle maior. Enfatiza que o
subsídio será de cinco horas. Explica que vai atender os dois casos, quando
tem e não tem associação. E quem tem o trator também vai ser beneficiado.
Relata que é mais barato fazer o serviço com a associação. Comenta sobre o
número médio de inseminação mês, cento e cinquenta.

Cerca de mil e

oitocentos por ano. Explica que o aproveitamento é de 70 %. SegundaVotação
do Projeto de Lei do Executivo nº 45/2018. O referido projeto recebeu
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara Municipal.
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho, Estado do
Paraná, para o Exercício de 2018, e dá outras providências. Colocado em
segunda votação no plenário foi aprovado. Votação do Requerimento nº
51/2018. Autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula: Solicita que a
Administração Municipal na medida do possível providencie a construção de
calçada com estacionamento em frente ao Estádio Municipal Homero Ghisi na
Rua Fridhold Krause. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação
do Requerimento nº52/2018. Autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula.
Solicita que a Administração Municipal na medida do possível providencie a
construção de calçamento e calçada nas seguintes ruas: Rua Irno Rafael de
Delazari. Com início na esquina da Rua Padre Germano até a Rua Augusto
Cechini. Prolongamento da antiga Rua nº 01, localizada atrás da arquibancada
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do Estádio Municipal Homero Ghisi. Com início na Rua Fridhold Krause até a
Ponte que dá acesso ao Loteamento Mirante do Bosque. Colocado em votação
no plenário foi aprovado. Vereador Alfredo P. dos Santos assume a
presidência da Câmara Municipal para votação do próximo requerimento.
Votação do Requerimento nº 53/2018. Autoria Vereador Gilberto Rech.
Solicita que a Administração Municipal na medida do possível providencie a
instalação de uma cisterna no Centro Municipal de Educação Infantil Criança
Feliz – CMEI. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereador
Gilberto Rech assume novamente a presidência da Câmara. Passada a palavra
a plateia: Sr. Deivid Fasolo se coloca a disposição juntamente com a
Secretaria da Agricultura para qualquer esclarecimento necessário. Sr. Carlos
Savaris cumprimenta a todos. Relata que na quarta-feira juntamente com o
contador Sr. Cleber Toigo participaram de curso em Francisco Beltrão sobre
o sistema contábil e de compras. Presidente

Gilberto Rech questiona o

Jurídico Carlos se o terreno que possa vir a ser doado para a Câmara
Municipal tem quer ser regularizada a documentação. Sr. Carlos entende que o
terreno deve ficar em nome da Câmara Municipal. Comenta sobre a
possibilidade de conversar com Prefeito Helton sobre os terrenos disponíveis.
Presidente Gilberto Rech explica que já estão vendo um terreno. Sr. Carlos
explica que a doação de um terreno é o primeiro passo para futuramente a
construção de uma sede. Presidente Gilberto Rech relata que o Sr. Diogo
Pastre explicou para o Presidente Doelio que legalmente a Câmara Municipal
não pode utilizar o espaço do Centro de Eventos. Sr. Carlos explica que é um
recurso Federal. Presidente Gilberto Rech explica que o dinheiro do ano
passado foi devolvido para ser utilizado para a construção de uma sala para
área administrativa no centro de eventos. Sr. Carlos comenta sobre a
solicitação desta sala pelo Cras e também sobre a questão do terreno. Sr. Levi
Página 3 de 8

Ribeiro parabeniza o Vereador Alfredo pelo trabalho realizado no clube de
campo São Francisco. Reforça o convite para as missões que serão realizadas
pela Igreja Assembleia de Deus no próximo fim de semana. Agradece os
Vereadores Terezinha e Elias pela colaboração e patrocínio. Passada a palavra
aos Vereadores: Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta sobre a
questão do valor do lote que tem para ser pago. Sr. Carlos explica que é uma
retribuição do executivo, e o mesmo tem vários terrenos disponíveis. Vereador
Izelso explica que a Câmara Municipal não deveria devolver o dinheiro e sim
aplicar em um terreno. Questiona a Secretária de Saúde Sr. Viane Martin
quantas pessoas mais ou menos por dia ou por mês realizam consultas no
poste de saúde. Sra. Viane cumprimenta a todos. Relata que na segunda –
feira são atendidas em media setenta pessoas. Explica que na Farmácia passam
certa de cento e vinte receitas dias. Vereador Izelso agradece e devolve a
palavra. Presidente Gilberto Rech explica que os recursos devolvidos pela
Câmara Municipal vão direto para a Prefeitura Municipal e são investidos nos
diversos setores do município. Vereador Alfredo ausenta-se da sessão devido
a compromisso particular. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Questiona
o valor pago pelo sêmen. Sr. Deivid explica que cada lote sai por um valor
cerca de vinte e dois reais e quarenta e três centavos. O mais usado é o Jersey.
Explica que foi licitado esse ano cerca de setecentas doses. Porque sobraram
algumas doses no ano passado. Mas durante o ano é usado cerca de mil e
duzentos. Relata que tem propriedades distintas, algumas já tem genética,
estão estruturadas, porte, sanidade, então basta buscar a produtividade. Mas
tem outras propriedades que estão iniciando as atividades. Então tem diferença
de tipo de sêmen. Vereador Marcelo solicita ofício para o Prefeito Municipal
para que o mesmo tome algumas providencias sobre os funcionários que estão
em desvio de função, já que o município já responde por isso, porém ainda
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tem pessoas fazendo tarefas que não são da sua função. Se está faltando
funcionário pode ser feito a contratação através do concurso. Tem também a
questão dos aposentados que estão trabalhando e que poderiam dar lugar a
outras pessoas. Por isso mesmo foi feito o concurso público. Vereador
Marcelo agradece e devolve a palavra. Presidente Gilberto Rech explica que
foi mudado as leis pelo Supremo e a partir de abril de 2018 a prefeitura não
pode mais dar a conta para os aposentados.

Vereadora Teresinha

cumprimenta a todos. Agradece pela presença e explicações, precisa se retirar
para participar da reunião dos Alcoólicos Anônimos. Agradece a Secretária
Viane pelo trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria da Saúde. Agradece
também ao Sr. Deivid pelo excelente trabalho que desenvolve na Secretaria
da Agricultura. Coloca-se a disposição no que for necessário. Vereadora
Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta
a todos. Agradece aos colegas vereadores pelos votos favoráveis aos
requerimentos de sua autoria. Solicita Ofício de agradecimento pelo trabalho
realizado no PROERD pelos Soldados: Edson Pavan, Volnei Scholer e
Taciane Andreghetto. Foram cento e dez crianças formadas entre as duas
escolas. Explica que eles iniciam o trabalho, mas a família é a base de tudo e
deve dar continuidade. Comenta sobre os dois projetos apresentados e a
importancia da regularização. Seu voto será favorável aos projetos. Comenta
também que a inseminação melhorou muito a qualidade genética do rebanho.
Explica que a produção do Leite é a terceira em arrecadação do município.
Isso tudo é fruto de um trabalho importante realizado pela Secretaria de
Agricultura. Tece comentário sobre o Plano Diretor e a escolha do terreno
para a construção da sede da Câmara Municipal. Vereador Gilberto Casa
agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos. Comenta
que foi conseguido um kit esportivo através do Deputado Estadual Felipe
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Francisquini. O Prefeito Municipal está em Curitiba e provavelmente já traga
a liberação. Enfatiza que esse foi um pedido do grupo político. Comenta sobre
a dessecagem das laterais das estradas para facilitar o trabalho das máquinas.
Comenta sobre a importancia de o município ter uma lei para regulamentar
esse processo. Os municípios vizinhos já fazem a desecagem. Comenta que
já pediu duas ou três vezes para ser realizada a recuperação da estrada da
Linha Bandeirantes, mas até agora não foi atendido. Essa estrada é uma das
mais movimentadas do interior e está em condições muito ruim de
trafegabilidade. Vereador José agradece e devolve a palavra. Presidente
Gilberto Rech explica que a partir de hoje era para começar, mas um operador
se queimou e ficará seis dias de atestado. Explica que vai ser realizada uma
ação tapa buracos antes de encerrar os trabalhos deste ano, posteriormente será
realizado o serviço completo. Vereador Elias cumprimenta a todos. Questiona
a Secretária Viane sobre quantos exames são realizados. Sra. Viane explica
que são vários tipos de exames, pode trazer os números corretos em uma
próxima sessão. Vereador Elias questiona se todos os remédios são
disponibilizados na farmácia do posto. Sra. Viane acredita que cerca de 90%
são disponibilizados pela farmácia do posto.

Relata preocupação com o

grande número de consultas e medicamentos, até de dezembro não vai ter
mais medicamentos, pois o fluxo é muito grande. Relata que no plantão foi
conseguido diminuir o número de atendimentos, pois estava parecendo uma
demanda livre, e não é isso que deve ocorrer, temos uma escala de emergência
que deve ser seguida. Vereador Elias comenta sobre o número de habitantes,
quantidade de remédios e farmácias. É uma situação preocupante. Questiona o
Sr. Deivid se o trator enleirador de pedras está trabalhando. Sr. Deivid explica
que nos últimos quarentas dias choveu bastante, o que dificultou bastante o
trabalho e também estamos com apenas um operador. Então está sendo feito o
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revezamento de máquinas. No próximo ano será chamado outro operador de
máquinas. Vereador Elias questiona o Sr. Deivid se os agricultores que
recebem esse incentivo estão tirando nota do leite que é comercializado. Sr.
Deivid explica que esse é um problema, é necessário ter mais controle por
parte dos laticínios, alguns tiram notas a cada três meses. Porém todo o leite
comercializado deveria ser tirado nota. Relata também que a maioria tira nota.
Vereador Elias explica que todos deveriam tirar notas. Presidente Gilberto
Rech explica que ontem começou um operador novo. E também relata que
um trator estragou com apenas cinquenta horas de trabalho. Tece comentário
sobre o gado de corte do município e defasagem com relação a notas, temos
mais gado de corte do que de leite. Porém quando comparamos as notas
tiradas não é o que parece. É necessário fazer um trabalho diferente, mudança
de leis, trabalhar junto com a Adapar, maior fiscalização pelo município.
Normalmente são os produtores mais grandes que não contribuem. E são os
que mais reclamam. Vereador Elias comenta sobre o controle com relação a
vacinação e o número de animais. Na produção de suínos está tudo controlado,
não tem como sonegar, tudo sai com nota fiscal. Vereador Elias agradece e
devolve a palavra. Sr. Deivid explica que no município tem mais de vinde mil
cabeças de gado. E segundo a pesquisa realizada pelo IBGE não chegou à
metade desse número, as pessoas escondem os verdadeiros números. A
diferença está que a Adapar exige a vacinação e o IBGE é apenas um
questionário, acredita que a

Adapar deveria fiscalizar mais. Presidente

Gilberto Rech relata fato de um agricultor que possui cerca de quinhentas
cabeças de gado e não tem

nenhuma nota de produtor rural e com as

máquinas do município na sua propriedade fazendo o serviço. Presidente
Gilberto Rech agradece a todas as explicações realizadas, a presença de todos
e encerra a sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata,
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que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo presidente, vereadores e demais
presentes.
Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 06 de Novembro 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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