Ata nº83/2018
Ata da Octagésima Terceira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia quatro de dezembro 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
82/2018. Leitura dos convites recebido do Governo do Estado para a posse do
Governador Sr. Carlos Massa Ratinho Junior. Apresentação do Projeto de Lei
nº 59/2018. Súmula: Institui o Conselho Municipal de Turismo – CONTUR e
o Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR e dá outras providências.
Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes da Câmara para
realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Sra. Carina Fantin explica os
motivos pelo qual o projeto vai passa novamente por está Casa de Leis, cita as
mudanças realizadas e as comissões inseridas. Retirado de Pauta o Projeto de
Lei nº 54/2018 apresentado na data de 27/2018. Súmula: Altera e acrescenta
dispositivos a Lei Municipal nº 40, de 07 de novembro de 2011 que
“Reestrutura a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná” e da outras providencias. Reapresentação do projeto
de lei nº 60/2018 com a mesma redação do projeto de Lei nº 48/2018 o qual
havia sido reprovado, sendo o mesmo apresentado novamente nos termos do
artigo nº 52 da Lei Orgânica o qual segue subscrito/apresentado novamente
pela maioria absoluta desta Casa Legislativa. Súmula: Dispõe sobre a extinção
de cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Presidente Doelio
convoca as Comissões Permanentes da Câmara para realizarem o parecer do
projeto de Lei. Presidente Doelio convoca os Vereadores para sessão
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extraordinária no dia 11/12/2018 as 18h:45min para votação dos projetos de
Lei nº 59/2018 e 60/2018. Vereadores conversam a respeito do projeto de lei
nº 55/2018 e sobre a possibilidade de ficar cento e vinte mil reais na pasta da
saúde para a construção da rede de água da Linha Turski. Vereador Alfredo
explica que não podemos tirar o direito da comunidade em receber a obra da
rede de água. Sr. Asterio explica que primeiro tem que fazer o teste de vazão
para depois iniciar a obra. Vereador Alfredo explica que vota favorável ao
projeto, mas o município tem o compromisso de fazer a obra da rede de água
da Linha Turski. Votação do Requerimento nº 56/2018. Autoria Vereador Jean
Zvecth. Súmula: Solicita que a Administração Municipal na medida do
possível estude a possibilidade de voltar a oferecer transporte gratuito aos
estudantes que cursam faculdade, cursos em outros municípios. Este novo
programa a ser desenvolvido pode ser semelhante ao antigo Programa
Transporte Universitário e Profissionalizante – PROTRUP. Colocado em
votação no plenário foi aprovado. Apresentação e votação da Moção de
Aplausos nº 04/2018 de autoria dos Vereadores: Gilberto Casa, Elias Klein e
Teresinha Lenir da Silva Quell. Súmula: A Câmara Municipal de Salgado
Filho, por intermédio dos Vereadores abaixo assinado, com amparo no artigo
110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta APLAUSOS a
Direção, Coordenação, Professores, Funcionários e Estagiários do Centro
Municipal de Educação Infantil Criança Feliz - CEMEI do Município de
Salgado Filho. Vereadores defendem a Moção de Aplausos: Vereador Gilberto
Casa enfatiza a importancia desta homenagem ao CMEI. Percebemos a
qualidade dos atendimentos e a importancia da valorização desses
profissionais. Vereadora Teresinha comenta sobre a valorização dos
funcionários do CMEI.

Colocado em votação a Moção nº 04/2018 foi

aprovada. Entrega da Moção de Aplausos nº 03/2018 a Comissão
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Organizadora da Festa do Vinho e do Queijo. Autoria dos Vereadores:
Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e Elias Klein. Vereador Gilberto Casa
agradece a comissão pelo trabalho voluntário realizado. Ressalta a importancia
da comissão organizadora da Festa do Vinho e Queijo. São pessoas que estão
a disposição da sociedade para realizar os trabalhos necessários. Vereador
Alfredo agradece a todas as comissões que passaram pela organização da
Festa do Vinho e do Queijo. Parabeniza pelo empenho diário. Vereador Elias
enfatiza que esse é um serviço voluntário e realizado durante todo o ano. Sr.
Eloir Wronski agradece por essa homenagem, pois são 24 anos de Realização
da Festa do Vinho e do Queijo. Ressalta a importancia das sugestões, opiniões
e apoio da comunidade. Relata que já está tudo encaminhado para a festa do
ano que vem. Explica que está homenagem é principalemnte para aquelas
pessoas que não são funcionários públicos e participam da Comissão. Sr.
Astério Marchetti

enfatiza o importante trabalho dos agricultores na

realização da festa. O município está de parabéns porque todas as entidades se
envolvem na organização. Sr.Raimundo Mazzotti agradece a homenagem
recebida. Enfatiza que trabalhamos para a comunidade. Relata que já faz 14
anos que trabalha na festa. Agora faz parte também da associação do kerb. É
muito gratificante trabalhar pela comunidade. Passada a palavra a palavra a
platéia: Sr. Eloir Wronski realiza a prestação de contas da 24º Festa do Vinho
e do Queijo e esclarece algumas dúvidas dos Vereadores. Entrada R$
286.273,98; Saídas R$ 248.788,01; Saldo: R$ 1.487,97. Vereador Gilberto
Rech comenta sobre a punição que deve ser aplicada para quem reservar e não
utilizar o espaço. Sr. Raimundo comenta sobre a padronização das barracas
para o próximo ano e o aluguel das barracas padronizadas. Sr. Eloir comenta
sobre a possibilidade de fazer contrato constando as permissões e proibições.
Vereador Gilberto Rech comenta sobre a venda de alguns produtos e a
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necessidade de estar de acordo com as normas da vigilância sanitária. Sr.
Raimundo cita problemas de produtos vendidos sem estar de acordo com as
normas da vigilância sanitária. Sr. Asterio relata alguns fatos ocorridos na
festa desse ano. Explica que as barracas da entrada tiram toda a presença da
festa.

Vereador Gilberto Rech comenta sobre a necessidade de inspeção

sanitária durante a festa do vinho e a limitação da venda de algumas bebidas
como, por exemplo, o capeta. Sr. Adair Sugari comenta que esteve em
Curitiba representado a COAFASP, para tratar sobre a retirada de dez barracas
indicadas pelo Deputado Federal Fernando Francischini. Presidente Doelio
agradece a Comissão pela realização da Prestação de Contas. Sr. Ivan
Carbonera realiza a prestação de contas da Associação da Linha Peroba.
Entradas R$ 8.882,00; Saídas R$ 4.822,22; Saldo R$ 10.079,17. Esclarece
dúvidas dos vereadores. Presidente Doelio agradece ao Sr. Ivan pela prestação
de contas e pelo trabalho da Associação. Sr. Eloir reforça o convite para a
formatura do CMEI e para a final do campeonato. Sr. Asterio convida a todos
para o manifesto no dia 07/12/2018 em Marmeleiro para reivindicar sobre o
valor do leito que tende a diminuir, o evento contará com a presença da
Deputada Luciana Rafain e do Deputado Wilmar Reichembach. Sr. Sidnei
Soares da Silva informou que a rua n. 37, bairro Borba, que dá acesso a sua
residência encontra-se em péssimo estado e necessita que a mesma seja
arrumada. Relatou que procurou a administração municipal por diversas vezes
para que solucionassem o problema, mas até o momento não foi atendido.
Ainda, informa que precisa que seja feita a manutenção da rua, pois o mesmo
precisa instalar um poste no local. Explica que foi informado pela Companhia
Paranaense de Energia – COPEL, conforme ofício, que necessita fazer a
abertura e o nivelamento da rua, sem o qual a companhia não irá fazer a
instalação solicitada. Diante disto solicita a ampliação da rua, bem como
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também a ampliação da tubulação para escoamento das águas que descem pela
estrada. Ressalta que já conversou com os Vereadores Alfredo e José a
respeito do assunto. Enfatiza que pagamos impostos e essa não é mais uma
rua e sim um carreiro. Presidente Doelio solicita que seja enviado ofício ao
Setor de Urbanismo para que seja realizada a ampliação e colocação da
tubulação nesta rua. Sra. Viane comenta sobre o projeto para venda das ações
da Sanepar e a destinação deste recurso para a efetivação das redes de água.
Entende que tem um projeto da Sanepar para realizar a rede de água, mas acha
importante deixar o valor na conta para garantir, caso o governo não efetive a
obra, temos os recursos próprios para ampliação da rede de água. Comenta
também sobre os seguintes assuntos: cancelamento do atendimento das
unidades do interior do município devido ao cancelamento do programa com
os médicos Cubanos; Dra. Anarella embarca para cuba no dia 07/12/2018;
contratação de um novo médico Brasileiro pelo programa mais médios; relata
problema enfrentado com o pedido da escolinha chapecoense

para a

realização de 15 exames de eletrocardiograma aos seus alunos. Explica que
temos um aparelho locado para fazer 22 eletros por mês. Diante disto não
podemos fazer todos os exames esse mês, porque se não os pacientes que
possam estar com suspeita de infarto podem vir a ficar sem a realização do
exame no município. Diante disto deveria ter sido feito um planejamento, mas
parece que o Professor Sr. Vanderlei Vargas não teve essa compreensão e
levou todas as crianças hoje no posto com a intenção de fazer o exame.
Diante disto convida os vereadores para uma reunião com os pais e o
professor aqui na Câmara Municipal na quarta-feira as 08:00 horas da manhã.
Vereador Gilberto Rech comenta sobre a necessidade de fazer um
planejamento e documentar. Grande parte das famílias poderia pagar os
exames. O dono da escolinha é o responsável e deve fazer as coisas corretas.
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Vereador Gilberto Casa explica a importancia de fazer uma reunião com os
pais.

Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Izelso cumprimenta a

todos. Comenta que votará favorável ao projeto para extinção do cargo de
pedreiro. Entende a situação preocupante dos produtores do leite. Relata que o
sobrinho também iria fazer o exame. Ressalta a impossibilidade de fazer os
exames todos de uma vez, eu mesmo precisei fazer três exames no posto e o
quarto foi autorizado para fazer em Francisco Beltrão. Parabeniza a associação
da Linha Peroba pela prestação de contas e pelo trabalho realizado. Sr. Ivan
Carbonera comenta sobre o valor da hora máquina para sócios R$ 95.00 e não
sócios R$ 105,00. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador
Gilberto Rech cumprimenta a todos. Parabeniza a Comissão da Festa do
Vinho e do Queijo pela moção recebida. Parabeniza a associação da Linha
Peroba pela prestação de contas e pelo trabalho. Comenta sobre a outra
associação que encerrou os trabalhos e não apresentou o resultado final. Sr.
Ivan disse que fazia parte desta associação, mas não sabe como fechou o
caixa. Vereador Gilberto Rech explica que essa associação mudou para
melhor. Comenta que conhece a rua em questão, a mesma não vai aguentar
sem tubulação. Entende que o tempo não ajudou, vai conversar com a
administração para resolver o problema. Explica que é um parceiro da festa,
sempre trabalhou voluntário. Coloca-se a disposição no que for necessário.
Comenta que o Estado do Paraná é o único que tem dinheiro em caixa, cita os
motivos pelo qual existe essa reserva. Comenta também que o nosso
município é um dos únicos com o bom atendimento no CMEI e plantão do
posto de Saúde. Solicita que seja encaminhado ofício a administração para que
contrate mais um operador de máquinas, pois atualmente temos apenas cinco
operadores. Enfatiza que o ano foi difícil para o setor de obras. Explica que
existem questões graves que precisam ser resolvidos. Vereador Gilberto Rech
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agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos.
Comenta sobre a solicitação do Sr. Sidnei. Parabeniza Sr. Adair pela conquista
das barracas através da COAFASP. Parabeniza o Sr. Ivan pela prestação de
contas e pelo trabalho realizado pela Associação da Linha Peroba. Comenta
sobre o Projeto de Lei nº 55/2018 e os valores necessários para fazer a obras
da rede de água em 2019. Comenta sobre o planejamento do campeonato de
campo para o ano que vem. Comenta sobre a indicação do Deputado Nelson
Meurer para aquisição de um trator que pode ser destinado a uma associação.
Comenta sobre a distância entre as associações. Tece comentário sobre a
escolinha da chapecoense, professor aplicado, mas falta planejamento.
Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha
cumprimenta a todos. Agradece a Comissão da Festa do Vinho e do Queijo
pelo trabalho desenvolvido, se coloca a disposição. Comenta sobre a
importancia do trabalho da Secretaria da Saúde. Parabeniza Ivan e a
Associação da Linha Peroba pela prestação de contas e trabalho desenvolvido.
Comenta que o Sr. Paulo Deola semana passada trouxe uma emenda de
quinhentos mil reais para a Secretaria da Saúde e mais um trator através do
Deputado Nelson Meurer. Enfatiza que vai fazer parte do trabalho do governo
estadual, e com certeza vai trazer mais recursos para o município. Agradece o
Vereador Jean pelo trabalho realizado esse mês na Câmara Municipal.
Parabeniza pela postura e a maneira que conduziu o trabalho. Espera que seja
resolvido o problema do Sr. Sidnei. Vereadora Teresinha agradece e devolve a
palavra. Vereador Jean cumprimenta a todos. Comenta que essa é a sua última
sessão, está sendo uma experiência muito válida esse período que esteve no
Legislativo. Pede desculpas por não saber sobre o problema da rua do Sr.
Sidnei, mas vai olhar e procurar buscar que façam esse serviço. Parabeniza a
associação da Linha Peroba pelo prestação de contas e pelo caixa formado.
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Comenta também sobre o campeonato de campo e se for possível começar o
mais cedo possível. Agradece aos votos favoráveis ao requerimento nº
56/2018. Comenta sobre a solicitação realizada para a instalação de placas de
proteção no ginásio de esportes. Relata que esteve em Curitiba para conversar
com a Deputada Leandre a respeito de um recurso futuro para a construção de
asfalto que vai da cidade e até a vila rural. Esteve também no Gabinete do
Deputado Felipe Francischini, o qual vai continuar a ajudar o município no
próximo ano. Agradece a oportunidade que teve de fazer parte do Legislativo
e também aos colegas Vereadores. Vereador Jean agradece e devolve a
palavra. Vereador Jose cumprimenta a todos. Comenta sobre a prestação de
contas da Festa do Vinho e do Queijo; despesas pagas pela comissão e pelo
município. Comenta sobre a boa organização da festa realizada pela 1º
Comissão da Festa a qual fez a distribuição dos serviços para todas as
entidades do município. Explica que esteve ontem em Curitiba no INCRA
para tratar da retirada das barracas conseguidas através do Deputado
Fernando Francischini. Se fosse possível o município buscar essas barracas, a
retirada deve ser feita o mais breve possível. Comenta também que só falta
fazer o pagamento de uma retinha o restante já está tudo certo. Temos também
empenhado um caminhão para a Coopersal, a liberação vai acontecer no ano
que vem, emenda está do governo Federal. Comenta sobre o problema
relatado pelo Sr. Sidnei. Questiona porque uma retinha e uma caçamba estão
ficando no bosque e não pátio de máquinas. Sr. Asterio explica que essas duas
máquinas estão disponibilizadas para os serviços que devem ser realizados na
cidade pelo setor de urbanismo. Vereador Jose acredita que essas máquinas
deveriam ficar a noite e no fim de semana no pátio de máquinas para evitar
qualquer problema, pois já tem o responsável para cuidar do local. Agradece a
Comissão da Festa do Vinho e do Queijo pela realização da prestação de
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contas e também a Associação da Linha Peroba pela prestação de contas.
Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa
cumprimenta a todos. Agradece a Associação da Linha Peroba pela realização
da prestação de contas. Solicita Ofício para Dra. Anarella Rodrigues pelo
trabalho que realizou neste município. Agradece a Comissão da Festa do
Vinho e do Queijo pela realização da prestação de contas. Comenta sobre a
disputa do 3º lugar do campeonato de futsal. Comenta sobre a importancia da
realização da obra da rede de Água da Linha Turski e sobre o projeto existente
junto a Sanepar para a efetivação desta obra. Comenta sobre a reivindicação
do Sr. Sidnei. Parabeniza a administração pela condução dos trabalhos no
município. Comenta sobre a busca de recursos para o município e as obras em
andamento.

Comenta sobre o problema da largura das ruas e sobre a

tubulação. Comenta também sobre a necessidade da ampliação da empresa
giramar para a geração de mais 70 empregos. Agradece aos votos favoráveis a
Moção nº04/2018. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra.
Vereador Elias cumprimenta a todos. Parabeniza a Comissão da Festa do
Vinho e do Queijo pela realização da prestação de contas. Concorda que deve
ser mudada e padronizada as barracas que ficam na entrada da festa.
Parabeniza a Associação da Linha Peroba pela Prestação de contas. Relata que
faz parte da Associação antiga da Linha Peroba e vai procurar informações
junto ao tesoureiro de como ficou a situação desta associação. Concorda com
o Vereador José que as máquinas devem ficar no pátio de máquinas. Vereador
Elias agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio comenta sobre kit
esportivo que precisa ser retirado em Curitiba. Sr. Eloir explica que já retirou
o Kit esportivo. Vereador Jose acredita que uma parte desses materiais poderia
ser destinado para a APAE e para a Escola Municipal Professora Jaci Maria
Lopes. Presidente Doelio explica que vai procurar o Sr. Gilberto Bauer para
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que seja resolvido o problema relato pelo Sr. Sidnei. Agradece a Associação
da Linha Peroba pela prestação de contas. Agradece a Comissão da Festa do
Vinho e do Queijo pela realização da prestação de contas. Agradece também
as explicações da Secretária da Saúde Viane. Parabeniza o Vereador Jean pelo
tempo que este

no Legislativo Municipal. 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, 04 de Dezembro 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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