Ata nº81/2018
Ata da Octagésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia vinte de novembro 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 a
ausência justificada do Vereador Elias Klein (viagem ao Rio Grande do Sul).
Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão Ordinária nº
80/2018. Leitura do convite para audiência pública, recebido da Câmara
Municipal de Pato Branco. Leitura do convite para reinauguração da Loja
Delu Móveis. Leitura do convite para reunião recebido da Secretária da Saúde.
Leitura do Ofício nº 331/2018, recebido da Prefeitura Municipal, assunto:
Resposta ao ofício nº 191/2018 CMSF. Leitura do Ofício nº 333/2018.
Recebido

da

Prefeitura

Municipal,

assunto:

Sessão

Extraordinária.

Apresentação do Projeto de Lei nº 55/2018. Súmula: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir um crédito Adicional Suplementar no Município
de Salgado Filho, Estado Paraná, para o Exercício de 2018, e dá outras
providências. A finalidade do uso do recurso será a ampliação de barracões
industriais. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes da Câmara
para realizarem os pareceres do projeto de lei. Apresentação do Projeto de Lei
nº 56/2018. Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito
Adicional Suplementar no Município de Salgado Filho, Estado Paraná, para o
Exercício de 2018, e dá outras providências. A finalidade do uso do recurso
será o pagamento de indenização sobre parte do imóvel urbano de propriedade
da Mitra Diocesana. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes da
Câmara para realizarem os pareceres do projeto de lei. Presidente Doelio
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convoca os Vereadores para sessão extraordinária no dia 27/11/2018 as
18h:45min para votação dos projetos de Lei nº 55/2018 e 56/2018. Vereador
Gilberto Rech acredita que primeiro deveria ser concluido a obra da rede de
água da Linha Turski. Comenta também que o dinheiro para pagamento do
lote da mitra diocesana deveria sair do dinheiro arrecadado com o leilão dos
lotes. Vereador Alfredo solicita que venha o responsável da administração
para esclarecer os Projetos de Lei nº 55/2018 e 56/2018. Primeira Votação do
Projeto de Lei do Executivo nº 50/2018. O referido projeto de lei recebeu
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação. Súmula: Fixa o piso salarial profissional dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as Endemias, nos termos
da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018 e dá outras providências.
Colocado em primeira votação foi aprovado. Primeira Votação do Projeto de
Lei do Executivo nº 51/2018. O referido projeto de lei recebeu pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e
Redação. Súmula: Extingue o Conselho Municipal do Emprego e Relação do
Trabalho e dá outras providências. Colocado em primeira votação foi
aprovado. Primeira Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 52/2018. O
referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Extingue
o Conselho Municipal Antidrogas e dá outras providencias. Colocado em
primeira votação foi aprovado.

Primeira Votação do Projeto de Lei do

Executivo nº 53/2018. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.
Súmula: Extingue o Conselho Municipal de Acompanhamento de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e
dá outras providências. Colocado em primeira votação foi aprovado. Segunda
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Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 46/2018. O referido projeto de lei
recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Institui o Programa de Inseminação
Artificial de Bovinos de Leite no Município de Salgado Filho, Estado do
Paraná. Colocado em segunda votação foi aprovado. Segunda Votação do
Projeto de Lei do Executivo nº 47/2018. O referido projeto de lei recebeu
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação. 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. Colocado em segunda votação foi
aprovado. Presidente Doelio comenta que participou hoje de uma reunião
sobre o estudo sobre a viabilidade da instituição do fundão. Vai ficar
disponível aos Vereadores uma apostila com os dados do estudo realizado pela
empresa global. Vereador Gilberto Rech comenta sobre o fundão e a reforma
da previdência. Solicita oficio a Administração Municipal solicitando mais
prazo até o ano quem para análise da implantação do fundão. Explica que
juntamente com a Vereadora Teresinha não podem votar, por serem servidores
públicos. Vereadora Teresinha comenta sobre a comissão gerenciadora do
fundão. Passada a palavra a platéia: Passada a palavra aos Vereadores.
Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta que o Prefeito Helton
está fazendo um trabalho correto, por mais que algumas medidas sejam
impopulares, porém são necessárias devido à situação que os municípios
enfrentam. Acredita que não seja o momento para a implantação do Fundão,
pois estamos em um processo de transição de governo. Preocupa-se com o
futuro dos servidores municipais. Explica como funciona a contagem do
tempo de funcionário que trabalhou na roça. Não é a favor da implantação do
fundão. Comenta que acha importante investir na geração de empregos, mas
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devemos focar na agricultura do nosso município. Devemos fazer uma
avaliação da administração neste momento sobre a situação da agricultura e a
geração de empregos. Comenta sobre a importancia da reforma e reabertura
do abatedouro. Acredita que a Empresa Giramar deveria proporcionar uma
contrapartida para o investimento feito pelo município. Comenta sobre o
terreno da igreja e a rua que separa as duas quadras. Acredita que antes de
pagar o terreno devemos entrar em uma concordância. Vereador Gilberto
Rech agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos.
Comenta sobre a necessidade de alguns esclarecimento sobre o projeto de lei
nº 55/2018. Relata dúvida sobre a saída de recurso da pasta da saúde para
pasta de urbanismo. Comenta sobre a importancia da valorização do setor da
agricultura. Acredita que as sobras da Câmara devem ser revertidas para a
reforma do abatedouro. Comenta sobre o estudo para a implantação do fundo
e a necessidade de prazo para análise. Vereador Alfredo agradece e devolve a
palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta a respeito das
condições da estrada. Já conversou várias vezes com o secretário de obras a
respeito da estrada da Linha São Brás, entende que é uma questão de bom
senso, não tem como tirar as máquinas de um lado do município e levar para o
outro. Explica que nesta estrada não tem como fazer uma ação tapa buraco,
tem que fazer a estrada completa. Foi muita chuva nos últimos 60 dias.
Concorda com a reabertura e reforma do abatedouro, pois a agricultura está
com sérias dificuldades. Relata problema da falta de salames na última Festa
do Vinho e do Queijo. Comenta sobre a necessidade de contrapartida da
Empresa Giramar. Comenta sobre a crise de várias empresas durante esse ano.
Concorda que deve ser bem estudado o projeto para implantação do Fundão.
Comenta também que provavelmente não sai logo a reforma da previdência.
Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech
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ausenta-se da sessão. Vereador Jean cumprimenta a todos. Comenta que é a
favor da reforma e reabertura do abatedouro. Pois a maior receita do
município vem da agricultura, por isso a importancia do investimento. Vai
conversar com a Deputada Leandre Dal Ponte a respeito deste assunto. Mas
também acha importante a ampliação da fábrica da Giramar e a necessidade
de uma contrapartida da empresa. Comenta também sobre a importancia de
mais explicações sobre o projeto de Lei nº 55/2018. Comenta sobre o estudo
para a implantação do Fundão e a necessidade de conversar com os
funcionários a respeito deste assunto tão importante. Vereador Jean agradece e
devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta que é
aposentado pelo fundão e sobre o desconto feito sobre o seu salário. É a favor
da reforma e da reabertura do abatedouro. Relata que vai conversar com um
deputado ainda essa noite. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra.
Vereador José cumprimenta a todos. Comenta que hoje o investimento na
Empresa Giramar é com o galpão e depois vai solicitar as máquinas. Vereador
Alfredo explica que a fábrica giramar vai investir nas máquinas necessárias.
Vereador José explica que os agricultores, por exemplo, não recebem nenhum
incentivo para melhorias em sua propriedade. Comenta que o dinheiro
devolvido pela Câmara deve ser investido no abatedouro. Difícil conseguir
dinheiro de um deputado para investir nesta obra. Para conseguir recursos para
uma empresa é mais fácil. Comenta que faz tempo que pede a colocação de
uma placa de sinalização para indicar a entrada da Linha Bandeirantes, foi
colocado e retirada. Comenta sobra à necessidade de melhorias na estrada da
Linha Bandeirantes. Relata que as máquinas do município de Flor da Serra do
Sul trabalhou sábado o dia inteiro, e será que as máquinas do nosso município
estavam trabalhando. É uma questão de aproveitar o tempo, porque choveu
muitos dias. Era o caso de liberar as horas extras para esse setor por que os
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mesmos dependem do tempo para trabalhar. Vereador José agradece e devolve
a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta que os
municípios de Flor da Serra do Sul, Bom Jesus do Sul e Manfrinópolis são
municípios novos que vem com uma economia de recurso que o nosso
município que é um pouco mais antigo não possui, pois precisa pagar ou já
pagou multas e precatórios de gestões passadas. Todos os valores que já
foram pagos poderiam ser investidos no setor rodoviário por exemplo.
Enfatiza que os futuros gestores vão enfrentar cada vez mais uma situação
financeira bem complicada. Acredita que o abatedouro deve voltar a
funcionar, mas tem que ser algo bem planejado. Para que não seja investido
dinheiro público e fique uma obra pouco utilizada. Comenta sobre
possibilidade de uma associação assumir o abatedouro ou realizar a
terceirização do local. A questão está como fazer que o abatedouro seja bem
aproveitado. Explica que nem todos levavam o gado para abater no abatedouro
e faziam isso na sua propriedade. Entende que os agricultores precisam
vender, mas devemos olhar como fiscais. Depois do abatedouro pronto será
que o comércio vai comprar ou vai continuar comprando de fora. Comenta
sobre a geração de empregos na fábrica da Giramar, atualmente são 180
funcionários, isso faz girar o dinheiro no comércio local. E com essa
ampliação da fábrica teremos mais 70 funcionários trabalhando. Pois tem um
contrato com uma empresa e precisa ser ampliadi o espaço para atender a
demanda.

Comenta sobre um Projeto que está estudando que tem como

objetivo o desenvolvimento industrial. Cita um exemplo deste projeto:
Município cede o pavilhão em comodato pelo período de 5 anos. Cumprindo
todas as regras o município é repassado para a empresa o terreno e o pavilhão.
Contudo a empresa deve construir um barracão em um terreno do município.
Atualmente as empresas tem apenas o compromisso da geração de empregos
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com a administração. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra.
Presidente Doelio comenta que no abatedouro tinha apenas um comerciante
abatendo no local, e tem outra questão ele não comprava animais de outros
agricultores. Entende também que a Giramar teria que dar uma contrapartida.
Mas os 70 empregos e o contrato são reais, a partir de março tem que começar
a produzir. Tece comentário sobre o fundão. 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 a Filho – Estado do Paraná, 20 de Novembro de
2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
Jean Carlos Zvetch:____________________________________________
José Favaretto:______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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