Ata nº 91/2019
Ata da Nonagésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Terceira
Legislatura. No dia doze de março de 2019, às dezenove horas, nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do
Vereador Sr. Elias Klein, 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 Marcelo Barili (Atestado
Médico – Cirurgia). Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da ata da
Sessão Ordinária nº 90/2019. Leitura do ofício nº 85/2019, recebido da
Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ao Ofício nº 25/2019 Câmara
Municipal. Leitura do Ofício nº 77/2019, recebido da Prefeitura Municipal,
assunto: Resposta ao ofício nº 13/2019 Câmara Municipal. Leitura do convite
para Conferência Municipal de Saúde. Leitura do convite para audiência
Pública recebido da AMSOP. Leitura do convite para o curso de
modernização do Legislativo Municipal. Leitura do Convite para reunião na
comunidade da Linha Três Barras. Leitura do Convite para inauguração da
Sede Administrativa do Sicredi. Primeira votação secreta do Projeto de
Decreto Legislativo N.º 001/2019. Súmula: Dispõe sobre o Julgamento das
Contas do Exercício Financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Salgado
Filho, Estado do Paraná. Após a realização da votação, Presidente Elias
convoca os Vereadores: Izelso, Gilberto Casa e Doelio para realizarem a
contagem de votos. Após a escrutinação dos votos obteve-se o seguinte
resultados 08 votos favoráveis ao Projeto de Decreto nº 01/2019. Votação da
Moção de Aplausos nº 01/2019. Autoria Câmara Municipal. 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,
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apresenta a presente moção de APLAUSOS pela conquista senhorita Debora
Hoffmann ao ser eleita a miss Paraná e depois miss Brasil 2018. Colocado em
votação no plenário foi aprovado. Retirado de pauta o Requerimento N.º
001/2019 de autoria do Vereador Marcelo. Sr. Carlos Savaris cumprimenta a
todos. Relata que não é possível votar o requerimento da forma como foi feito.
Diante disto será encaminhado ofício para a Administração para que a mesma
possa verificar dentro da lei o que pode ser feito por está agroindústria.
Passada a palavra a plateia: Sr. Nelcindo Hoffmann cumprimenta a todos.
Agradece pela moção de aplausos nº 01/2019 apresentada e aprovada por está
Casa de Leis. É uma grande honra para o a sua família e para o município. Sr.
Levi Ribeiro cumprimenta a todos. Comenta sobre alguns assuntos: 2º rodada
do campeonato de campo, escolinhas, campeonato regional e voleibol.
Convida a todos para acompanhar as rodadas dos campeonatos em andamento
no município. Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Alfredo
cumprimenta a todos. Comenta sobre a importância das conquistas da
Senhorita Debora Hoffmann. Comenta sobre o campeonato de voleibol e a
rodada do campeonato regional do último fim de semana. Parabeniza Sr.
Edivaldo Vargas pelo trabalho realizado como treinador. Convida a todos para
as próximas rodadas dos campeonatos. Relata que vai estar presente na
audiência com a Copel na Amsop. Agradece ao ofício resposto recebido da
administração e também o empenho no trabalho da rede de água. Vereador
Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo ausentasse da sessão
devido a compromisso particular. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos.
Comenta sobre a importância da Conferência da Saúde. Ressalta a pouca
participação do público. Enfatiza a importância da participação dos
Vereadores. Pois será neste momento que é definido as prioridades do
município. Como por exemplo: o trabalho do SAMU. Comenta também sobre
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o Conselho que será eleito e que vai representar o município. Ressalta a
importância dos questionamentos. Parabeniza Sr. Nelcindo Hoffmann pela
conquista da sua filha Debora Hoffmann aos títulos de Miss Paraná e Miss
Brasil. Uma grande honra para o município. Comenta sobre o problema da
dengue. Enfatiza que cada um deve fazer a sua parte. Vereadora Teresinha
agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos.
Parabeniza Sr. Nelcindo Hoffmann pela conquista da sua filha Debora
Hoffmann aos títulos de Miss Paraná e Miss Brasil. Uma grande conquista
para o município. Enfatiza que os títulos elevam o nome de Salgado Filho. A
moção é uma maneira de retribuir a Débora o nosso respeito e carrinho.
Solicita que seja encaminhado ofício a administração municipal para que
sejam tomadas as providencias necessárias a respeito da seguinte situação:
existe uma casa na rua Angelo Crestani, onde a mesma encontra-se a venda, e,
está localizada próxima ao rio fazendo frente com o lote 05 ao 12 da quadra 9A, e, em cima de uma rua constante no mapa do município. Solicito que seja
analisada a situação e verificada a desocupação da mesma para ser utilizada
novamente com o fim a que foi destinada. Comenta que alguns moradores
ainda não se conscientizaram sobre o problema causado pelo descartado de
forma inadequada do lixo. Em vários locais podemos ver lixos nas
propriedades. Vereadora Teresinha enfatiza que deve ser feito a denúncia das
residências que descumprem a lei com relação ao lixo nas propriedades.
Vereador Gilberto Casa relata que vai participar da audiência pública na
Amsop para verificar o plano de ação da Copel. Vereador Gilberto Casa
agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos. Solicita
que seja encaminhado ofício a Prefeitura Municipal informando e sugerindo
que a ponte do mirante do bosque tenha a estrutura da mesma levantada, uma
vez que nas últimas chuvas, a água praticamente encostou na mesma, sendo
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que acredita que o serviço seja possível uma vez que encontra-se sendo
realizado. Solicita também que seja encaminhado ofício a Prefeitura
Municipal solicitando que seja liberado pela Administração Municipal
algumas melhorias na Comunidade da Linha Bandeirantes, a mesma está
solicitando que seja providenciada e liberada a ampliação da rede de água,
sendo que se prontificaram a fornecer encanamento, sendo que a
administração entraria com a mão de obra. Solicita outro ofício para o Setor de
Obras para que seja realizada a recuperação da estrada da Linha bandeirante
próximo as propriedades do Senhor Wilson Leite e Dada Leite. Solicita
também que seja encaminhado ofício ao Setor de Urbanismo para que seja
colocado um redutor de velocidade em frente ao lava car do Welter ou
próximo a residência do Sr. Paulo Pansera. Vereador José agradece e devolve
a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Questiona o Sr. Nelcindo
Hoffmann se a sua filha vai participar do concurso Miss Universo. Sr.
Nelcindo Hoffmann explica que em outubro ela vai participar do concurso
Miss Universo. Vereador Izelso questiona onde fica a localização da
Secretaria de Esportes. Os Vereadores informam que o Sr. Levi Ribeiro é
diretor do Departamento de Esportes e trabalha no ginásio de esportes.
Vereador Izelso comenta sobre lixos jogados no rio. Questiona se o caminhão
fumasse já passou no município. Vereadora Teresinha explica que ainda não.
Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech
cumprimenta a todos. Parabeniza Sr. Nelcindo Hoffmann pela conquista da
sua filha Debora Hoffmann aos títulos de Miss Paraná e Miss Brasil. Comenta
sobre a licitação de peças que ocorreu no município e sobre a maldade de
algumas empresas. Comenta também sobre tabela comprada com desconto de
68%, portanto qual é à margem de lucro desta empresa. O correto seria
comprar e estocar as peças. Relata que as empresas aproveitam quando o
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veículo tem que ser concertado fora do município. Enfatiza que só deu mais
gasto para o município essa tabela. Relata que é necessário fazer a
recuperação dos veículos no pátio de obras. Caso o veículo tenha que ser
concertado fora do município à empresa deve buscar e trazer o veículo.
Explica que não existe maldade do município, mas sim das empresas. Tece
comentário sobre uma lei municipal que trata de uma pequena vantagem de
10% na concorrência entre duas empresas uma de fora e outra do município
por exemplo. Enfatiza que era necessário aplicar essa lei em todas as
licitações. É necessário convidar o presidente da comissão de licitação para vir
a está Casa de Leis para conversarmos a respeito de assuntos pertinentes.
Comenta sobre a grande quantidade de chuvas e os estragos nas estradas.
Vamos cobrar a recuperação das estradas com cautela e pedir a colaboração
das pessoas na limpeza ao redor das estradas. Comenta sobre a possibilidade
de fazer a passagem de veneno nas laterais das estradas como é feito no
município de Flor da Serra do Sul. Tece comentário sobre a necessidade de
realizar uma reunião com a Administração Municipal e o IAP para tratar sobre
o alargamento do rio. Relata que se houvesse mais meia hora de chuva na
segunda feira a água iria invadir a cidade. Comenta sobre a possibilidade de
investimento na aquisição de uma prancha hidráulica de ferro usada para
transportar as máquinas e carros quando necessário. Parabeniza os atletas do
campeonato regional pelo resultado do jogo. Tece comentário sobre o
problema da dengue no município. Enfatiza que está aqui para ajudar o
município e não para criticar. Ressalta que uma das atribuições dos vereadores
é acompanhar as licitações. Presidente Elias solicita que seja encaminhado
ofício convidando o Presidente da Comissão de Licitações par vir na próxima
sessão ordinária para esclarecer alguns pontos sobre esse setor importante da
Administração. Vereador Gilberto Casa relata que o chefe do IAP sugeriu que
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fosse feito um projeto ambiental para que dessa forma pudesse ser feita:
limpeza, dragagem do rio e murundu próximo ao mesmo. Isso ajudaria a evitar
que água saísse na rua próximo ao CMEI. Vereador Gilberto Rech informa
que o seu filho pode fazer o projeto e doar para a Administração. Vereador
José sugere que seja verificado como o município de Flor da Serra do Sul faz
para poder passar veneno nas estradas. Vereador Gilberto Rech explica que
cada pessoa tem que autorizar a passagem de veneno nas estradas. Enfatiza
que é necessário divulgar a lei que reverte o serviço realizado com a limpeza
das estradas em hora máquina. Comenta sobre a necessidade de fazer as
medições dos terrenos. Vereador Doelio cumprimenta a todos. Parabeniza Sr.
Nelcindo Hoffmann pela conquista da sua filha Debora Hoffmann aos títulos
de Miss Paraná e Miss Brasil. Comenta sobre a importancia da conservação
das estradas e a passagem de veneno. Ressalta que não tem uma lei específica
no município de Flor da Serra do Sul, são os próprios agricultores que
conservam as estradas. Relata problemas causados devido a não preservação
das estradas quando chove. Importante cada agricultor fazer a sua parte e a
Prefeitura Municipal incentivar. Comenta sobre o problema que o município
enfrenta com o SAMU. Vereador Gilberto Rech comenta que o problema está
na liberação do leito, falta à realização de cruzamento de dados. Vereador
Doelio comenta sobre a audiência pública que vai ocorrer com a Copel para
verificar as providencias que serão tomadas para diminuir as quedas de
energia na região Sudoeste do Paraná. Ressalta que fez está cobrança ao
Deputado Estadual Wilmar Reichembach. Vereador Doelio agradece e
devolve a palavra. Presidente Elias solicita que seja encaminhado ofício a
Secretaria de Agricultura convidando o Secretario Sr. Astério Marchetti para
vir a Câmara Municipal em uma sessão ordinária para tratar de assuntos
pertinentes a está pasta. Relata que não poderá participar da reunião da Copel,
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devido a participação de um evento da ADAPAR no município de Enéas
Marques. Presidente Elias Klein agradece à presença de todos e encerra a
sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que lida e
aprovada, vai ser assinada pelo presidente, vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 19 de Março de 2019.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
Jose Favaretto:______________________________________________
Marcelo João Barili:_____________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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