Ata nº 95/2019
Ata da Nonagésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia dezesseis de abril 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 todos os Vereadores. Pauta do
dia: Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão Ordinária nº 94/2019.
Apresentação do Projeto de Lei nº 15, de 12 de Abril de 2019. Súmula: Altera
dispositivos da Lei nº 018, de 25 de outubro de 2005 – Código Tributário do
Município de Salgado Filho, referente ao valor mínimo do imposto e acerca da
locação de máquinas e equipamentos e dá outras providências. Presidente
Elias convoca as Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e
Redação para realizarem os pareceres do referido projeto. Os vereadores desta
Casa de Leis solicitam que seja encaminhado ofício a Administração
Municipal para que sejam realizadas alterações no Projeto de Lei n. 15/2019.
Assim, o presente projeto prevê alteração no item 18.0 do anexo IX da Lei n
018 de 25 de outubro de 2005 – Código Tributário Município, alterando o
valor da UFM para o serviço de locação de máquinas e equipamentos. Nesse
sentido, os vereadores solicitam que sejam alterados os seguintes valores no
projeto apresentado:- O item 18.4 – Escavadeira Hidráulica, onde o valor
passou a ser de 5,00 UFM, os vereadores solicitam que o valor permaneça
como está na Lei atual, ou seja, 3,50 UFM por hora máquina. - O item 18.12 –
Caminhão Basculante – 5m³ por carga, que o mesmo seja retirado do projeto
de lei apresentado. -Que seja adicionado o serviço de Caminhão Distribuidor
de Esterco com a fixação do valor da UFM por hora máquina. Segunda
votação do Projeto de Lei nº 11, de 28 de março de 2019. O referido projeto
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recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara
Municipal. Súmula: Institui gratificação por encargo devida aos servidores
designados para atuarem na Comissão Permanente de Licitações, como
Pregoeiro, Membros da Equipe de Apoio ou Leiloeiro na forma que abaixo
específica. Colocado em votação no plenário foi aprovado com 06 votos
favoráveis e 02 votos contrários. Segunda votação do Projeto de Lei nº 12, de
28 de março de 2019. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 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 dá outras providências. Colocado em votação no
plenário foi aprovado com 06 votos favoráveis e 02 votos contrários. Segunda
votação do Projeto de Lei nº 13, de 28 de março de 2019. 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 2019, e dá outras providências.
Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação do Requerimento nº
02/2019. Autoria Vereador Alfredo dos Santos. Súmula: Solicita a
Administração Municipal que na medida do possível realize a aquisição e
instalação de gramado sintético na Escola Municipal Professora Jaci Maria
Lopes. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação do
Requerimento nº 03/2019, autoria Vereador José Favaretto. Súmula: a
Comarca do Município de Barracão no Sudoeste do Paraná encontra-se sem
um Juiz titular já há um longo período, venho requerer a apreciação do mesmo
por esta casa legislativa, e, consequentemente a sua aprovação, para posterior
encaminhando de uma cópia do presente requerimento para o conhecimento
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do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visando
primeiramente informar da situação apresentada e mencionada acima, bem
como, que o Tribunal se sensibilize com a situação e designe quanto antes um
juiz titular para a Comarca de Barracão. Colocado em votação no plenário foi
aprovado. Passada a palavra a platéia: Vereador Gilberto Rech ausenta-se da
sessão devido a problemas com o ônibus escolar. Presidente Elias verifica
junto aos Vereadores e o Sr. Astério sobre a possibilidade de o Secretário de
Agricultar voltar em outra data para realizar as explanações, em virtude de um
dos vereadores solicitantes ter se ausentado em virtude do trabalho com o
ônibus escolar. Por unanimidade dos presentes, os mesmos decidem que o Sr.
Astério deve realizar as explicações hoje e caso seja necessário voltar em
outra data. Sr. Astério Marchetti cumprimenta a todos. Realiza a sua
explanação a cerca dos seguintes assuntos: o trator enleirador de pedras e os
serviços realizados; adaptação dos garfos; valor da hora máquina; gol
repassado para a Prefeitura Municipal para ser utilizado com o leite; análise do
leite; cronograma dos cursos do Senar durante o ano; programa de
inseminação (são 8 botijões comunitários e 9 particulares); calendário anual de
vacinação da brucelose; Relata que algumas coisas melhoram nas
agroindústrias, porém muitas coisas precisam ser regularizadas. Comenta
também sobre mais alguns assuntos: programa Família Paranaense é realizado
em parceria com a Assistência Social; Reuniões do Conselho Agricultura; não
vacinação da aftosa no Estado do Paraná; produção de carnes no Paraná e
Santa Catarina; acompanhamento das lavouras de soja; palestra sobre cultivo
de soja; evento técnico realizado na festa do vinho ano passado com auxílio de
emenda parlamentar; habitação rural está parado; projeto de óleo; dificuldade
de manter as estradas. Comenta também sobre o problema com a queda de
energia no sudoeste do Paraná. A Copel está investindo em outros estados,
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poucos funcionários e uma grande região para atender, outro problema é não
ampliação da rede. A Copel alega um grande número de árvores por isso a
queda da energia. O governo deseja resolver o problema. Tece comentário
sobre alguns assuntos: cursos de inseminação; apoio a silagem; construção
cisterna; fonte protegida; coleta do leite para análise, trabalhar a qualidade do
leite que vai chegar às agroindústrias; trabalhos realizados em parceria com o
Setor de Obras; critérios e fiscalização das agroindústrias. Relata os trabalhos
realizados pelos funcionários da agricultura. Vereador Doelio questiona a
forma diferenciada de fiscalização com a produção de embutidos do Sr.
Thiago Gonçalves e dos demais produtores. Sr. Asterio explica que vai ser
feito um trabalho junto com a vigilância sanitária de orientação junto aos
produtores de embutidos, ressalta os investimentos para conseguir produzir
dentro dos padrões da vigilância sanitária. Ressalta que a festa do vinho está
chegando e existe grande preocupação com a produção de queijo e salame. O
Sr. Thiago Gonçalves e o Sr. Oneide Debastiane estão regularizados para
produzir. Cita uma possibilidade para a resolução do problema, onde os
mercados poderiam vender embutidos na Festa do Vinho. É uma questão para
ser resolvido em reunião. Vereador Gilberto Casa comenta que a vigilância
deve fazer a inspeção nas barracas que vendem alimentos na entrada do
Bosque Municipal, talvez fazer um contrato especificando o que pode ser
vendido. Sr. Astério comenta sobre o trabalho de monitoramento de pragas
em algumas propriedades com a diminuição de inseticidas.Comenta também
sobre os seguintes assuntos: compra de dois botijões de sêmen; chegada de
2.500 mudas de parreira; trabalho junto com a Emater para resgatar os
pequenos produtores de leite; plantadeira e semeadeira; habitação rural tudo
parado; trator com equipamentos; caminhão para transporte de adubos de
aviário, porém estamos com dificuldades de caçamba. Explica que tem uma
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caçamba para chegar. Sr. Astério agradece e devolve a palavra. Passada a
palavra aos Vereadores: Vereador José ausentasse da sessão devido a
compromisso particular. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Agradece as
explicações realizadas pelo Sr. Astério Marchetti. Sugere que seja feita na
próxima vez uma audiência completa com toda a equipe. Em nome da
Diretoria do Clube de Campo São Francisco convida a todos para o baile no
próximo sábado. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador
Alfredo ausenta-se da sessão devido a compromisso particular. Vereador
Doelio cumprimenta a todos. Agradece as explicações realizadas pelo Sr.
Astério Marchetti. Comenta que seria importante trazer todos os funcionários
na próxima explanação. Vereador Doelio agradece e devolve a palavra.
Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Agradece as explicações realizadas
pelo Sr. Astério Marchetti. Comenta sobre a importancia de saber a função
desenvolvida por cada funcionário da Secretaria de Agricultura. Questiona o
Sr. Astério se o distribuidor de esterco está no Roberto. Sr. Astério acredita
que sim, é necessário verificar se a associação não existe mais.

Talvez

direcionar para a associação da Linha Peroba, porém não sabemos se a
máquina está em boas condições de trabalho. Vereador Marcelo relata que
precisavam deste equipamento. Solicita que seja encaminhado ofício a
Secretaria de Urbanismo informando o que segue: na rua sem saída no lote n.
09 da quadra n. 49 está precisando de melhorias. Nessa rua moram diversas
famílias, como família do Sr. Claudio André, Geraldo André, Dorli Borba,
Vera André que é cuidadora da Sra. Orlanda Matos, Sra. Dejanira André que é
uma idosa e o Beto Barbosa. Desta forma solicita as melhorias nessa estrada
que se encontra em péssimo estado e essas famílias precisam de acesso para
chegar as suas residências e não estão conseguindo praticamente, devido a
condição da mesma.Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador
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Izelso cumprimenta a todos. Agradece as explicações realizadas pelo Sr.
Astério Marchetti. Relata problemas de saúde no domingo. Vereador Izelso
agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso ausenta-se da sessão devido a
problemas de saúde. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Agradece
as explicações realizadas pelo Sr. Astério Marchetti. Podemos perceber o
grande número de atividades que está sendo realizada por está secretaria. Tece
comentário sobre a posse da nova diretoria dos idosos. Solicita que seja
encaminhado ofício ao Sr. Mário Petry e a toda diretoria pelo trabalho
desenvolvido no período que estiveram à frente do grupo de idosos. Solicita
que seja encaminhado ofício a Administração Municipal a respeito do seguinte
assunto: o corpo de bombeiros vem fazer vistorias em nosso município e pela
prestação de serviços é cobrada uma taxa dos estabelecimentos comercias,
sendo que o mesmo precisam para ter o alvará de funcionamento.Assim
solicito informações do executivo, qual a contrapartida oferecida pelo corpo
de bombeiros em relação a esse valor arrecado pelas taxas cobradas para o
município? Ainda, sabemos que não dispomos de atendimento do corpo de
bombeiros em nossa cidade, sempre que necessitamos dos serviços, vem um
veículo de outra localidade, o que normalmente demora muito tempo e não
consegue resolver a situação apresentada, e quando chega para atender a
ocorrência já não tem mais tempo para fazer nada, normalmente nos casos de
incêndio. Desta forma solicito informações quanto ao mencionado acima, e
qual medidas o município poderia tomar para que fosse prestado um serviço
com mais rapidez e eficiência para os nossos munícipes. Relata as datas da
campanha para o recolhimento do lixo eletrônico no mês de maio e novembro.
Comenta sobra à conclusão da obra da farmácia do posto de saúde. Tece
comentário a respeito do relatório da defesa civil sobre os lotes próximo a
Cantina, os quais devem ser monitorados. Ressalta a importancia do trabalho
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realizado na Emater no acompanhamento das propriedades. Vereador Gilberto
Casa agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos.
Agradece as explicações realizadas pelo Sr. Astério Marchetti. Coloca-se a
disposição no que for necessário. Importante o projeto de óleo para a
recuperação das estradas, pois está é uma das maiores reclamações dos
munícipes. Tece comentário sobre o problema da queda de energia no
Sudoeste do Paraná. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra.
Presidente Elias agradece a presença e as explicações realizadas pelo Sr.
Astério Marchetti.

Comenta sobre a possibilidade de fazer uma palestra

técnica na Festa do Vinho sobre a cultura da soja. Que é a maior produção do
município. Vereador Marcelo solicita ao Sr. Astério para que envie a está Casa
de Leis as cinco culturas que mais arrecadam no município. 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, 16 de Abril de 2019.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
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Jose Favaretto:______________________________________________
Marcelo João Barili:_____________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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