Ata nº 99/2019
Ata da Nonagésima Nona Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia quatorze de maio 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 a ausência
do Vereador José Favaretto. Pauta do dia: Leitura, aprovação e assinatura da
ata da Sessão Ordinária nº 98/2019. Leitura do Ofício nº 155/2019 Prefeitura
Municipal, assunto: Respostas aos ofícios nº 53/2019 e 72/2019 Câmara
Municipal. Leitura do Ofício nº 156/2019: Prefeitura Municipal, assunto:
Resposta ao Ofício nº 55/2019 Câmara Municipal. Leitura do Ofício Circular
nº 01/2019 Associação Comercial e Empresarial Capanema, assunto: Nota de
repúdio. Leitura do Ofício nº 158/2019, Prefeitura Municipal, assunto: Sessão
Ordinária. Apresentação do Projeto de Lei nº 17 de 13 de Maio de 2019.
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional
Suplementar no Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, para o
Exercício de 2019, e dá outras providências. A finalidade do uso do recurso
será para conclusão/ampliação de barracões industriais de empresas no setor
fabril, visando apoiar o segmento de confecções. Apresentação do Projeto de
Lei nº 18 de 13 de Maio de 2019. Súmula: Autoriza o Poder Executivo
Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar no Município de Salgado
Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá outras providências.
A finalidade deste recurso é a reforma e ampliação de Unidades Básicas de
Saúde (UBS). Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes de
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do
Projeto de Lei. Secretário de Administração Sr. Ronaldo Frigo cumprimenta a
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todos. Comenta que a Sanepar comunicou a Prefeitura Municipal que está
certo os recursos para a efetivação da obra da rede de água da Linha Quintino.
Falta apenas fazer o teste de vazão e encaminhar o resultado a Cascavel.
Diante disto como precisamos de recursos para terminar a obra de ampliação
do barracão, pensamos em utilizar o dinheiro arrecadado com a venda das
ações da Sanepar. Lembrando que essa obra dos pavilhões vai aumentar a
geração de empregos no município. Vereador Alfredo relata que é contrário a
essa transferência até que não seja iniciada a obra da rede de água. Lembra
que se o projeto é reprovado, não pode voltar mais esse ano, acredita que
deveria ser retirado de pauta até o governo liberar os recursos, não quer
desamparar aquela comunidade. Sr. Ronaldo comenta que já sabia e respeita a
posição do Vereador Alfredo. Acredita que dentro de 15 dias será feito o
último teste de vazão e dentro de 60 dias os trabalhos já vão iniciar. Relata que
na Linha Três Barras terminaram antes do prazo a obra. Vereadora Teresinha
apóia a posição do Vereador Alfredo, depois que iniciar a obra votará
favorável ao projeto de lei. Vereador Gilberto Rech comenta que o nosso
município tem o poder de investimento dentro do próprio orçamento,
independente da utilização do dinheiro arrecadado com a venda das ações da
Sanepar. Também apoia a posição do Vereador Alfredo, depois que iniciar a
obra votará favorável ao projeto de lei. Comenta que aprovamos nesta Casa de
Leis leilão de veículos e terrenos, a folha de pagamento teve uma queda.
Então a Prefeitura Municipal tem condições de tirar de outra pasta esse
recurso. Solicita que seja encaminhado ofício ao Contador Sr. Maicon Hendgs
para que encaminhe a está Casa de Leis um relatório do poder de investimento
do município durante ano. Votamos o orçamento, mas não sabemos o valor
que podemos investir. Explica que é favorável ao pagamento da obra,
devemos esperar a efetivação da rede de água. Esclarece que não é contra o
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projeto. Vereador Doelio concorda com os demais vereadores, depois que
iniciar a obra votará favorável ao projeto de lei. Os moradores da Linha
Quintino já estão cobrando essa obra. Vereador Marcelo é favorável a obra do
barracão, mas primeiro fazer a água da Linha Quintino. Depois votará
favorável ao projeto de lei. Vereador Gilberto Casa comenta que no caso de
não ir esse recurso para a construção do barracão como fica a parte financeira
de continuidade da obra. Sr. Ronaldo informa que não vai parar a obra, vamos
ter que ver como direcionar os recursos. Mas na próxima semana o contador
pode informar como fica essa situação. Vereador Gilberto Casa explica que
precisamos ter essa posição do município, para não prejudicar a obra. Sr.
Ronaldo explica que no dia 21/05 o prefeito municipal, o vice - prefeito e
todos os e secretários vão vir a está Casa de Leis para falar sobre vários
assuntos e também esclarecer dúvidas dos projetos de lei. Vereador Izelso
gostaria que o responsável pela agricultura também estivesse presente na
terça-feira. Vereador Gilberto Rech comenta que em 2015 aprovaram a venda
das ações para essa finalidade, não temos nem o direito de tirar o dinheiro
desta pasta. Esses 120 mil são para investimento, acredita que temos um
período para pagar esse valor. Presidente Elias devido à decisão da maioria
dos Vereadores retira de pauta o Projeto de Lei do Executivo nº17/2019.
Primeira Votação do Projeto de Lei nº 15, de 12 de Abril de 2019. O referido
projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento
e Justiça e Redação. 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. Colocado em votação no plenário foi aprovado com
07 votos favoráveis.

Apresentação do Requerimento nº 06/2019. Autoria

Vereador Doelio da Silva Rosa. Súmula: Solicita que a Administração
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Municipal na medida do possível, realize uma operação de tapa-buracos no
sentido: saída da cidade até a Linha Tiradentes. Para fazer está obra podem ser
utilizadas as raspas de asfalto que foi doada pelo Departamento de Estradas e
Rodagem – DER. Vereador Doleio defende o seu Requerimento: foram
conseguidos 500 metros cúbicos de raspas de asfalto, e esse trecho tem vários
lugares danificados precisando de melhorias. Sr. Ronaldo explica que usam
junto com as raspas de asfalto óleo diesel e gasolina,posteriormente passa o
rolo. Vereador Gilberto Rech explica que no Manfrinópolis não deu certo, é
necessário fazer um teste, isso funciona bem na estrada de chão. Porém acha
difícil justificar o uso do combustível. Passada a palavra a platéia: Ronaldo
comenta sobre a situação das redes de água do município, a comunidade tem
que colaborar e fazer a sua parte, parabeniza Vereador Marcelo pelo trabalho
realizado na Linha Peroba. Sr. Alberto Arisi comenta que protocolou hoje a
sua defesa na Câmara Municipal. Relata que trouxe também o acórdão de
outro município com o mesmo problema e as contas foram aprovadas. Já
entramos com a defesa no Tribunal de Contas, com certeza o parecer será
favorável. Gostaria que fosse votado antes do prazo de sessenta dias, reforça o
pedido de voto favorável. Parabeniza os vereadores pela retirada de pauta do
projeto, pois os senhores correm o risco pela questão da aprovação da lei que
ocorreu em 2015, muitos Vereadores não estão mais aqui, relata dificuldades
na aprovação. No ano de 2016 não foi vendida as ações porque baixou muito
o valor, quando voltou a aumentar o valor o prefeito Helton vendeu, mesmo
assim não foge a nossa responsabilidade, parabeniza a administração por ter
conseguido com a Sanepar os materiais necessários. Complicado o poço
artesiano da Linha Tusrki, foi feito um teste e vazão e o resultado foi bem
baixo.

Sempre defendeu o projeto de geração de empregos. Na época

investimos 60 mil reais em energia naqueles barracões. Foram feitas também
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obras de adequações, ampliações e colocação de cerâmica. Que bom que
atualmente essa empresa solicita a ampliação para a geração de mais
empregos. Devemos investir nas outras empresas também. Também deve ser
analisada a lei de 2015 se o recurso além dessas duas redes de água também
não contempla o sistema de abastecimento de outras comunidades.
Acreditamos que a Sanepar vai liberar os recursos, nós estamos devendo isso à
comunidade. Há muito tempo temos esse projeto. Relata as várias iniciativas
na tentativa de execução da obra. Passada a palavra aos Vereadores: Vereador
Alfredo cumprimenta a todos.Comenta sobre o projeto de lei nº 17/2017,
explica que está pensando no bem da comunidade. Relata que não é contrária
a geração de empregos. Convida a todos para as rodadas do esporte no final de
semana. Convida os vereadores para o curso gratuito de capacitação ofertado
pela UVEPAR no município de Pato Branco. Vereador Alfredo agradece e
devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta
que não era contra o pagamento do terreno da Igreja Católica, mas sim a favor
da regulação da rua, e até hoje não foi feito nada, pediu para o projeto ser
retirado de pauta e não foi. Atualmente votaria, mas desde que acerta-se a
questão da rua, no momento da votação vários entendimentos diferentes e dois
advogados dizendo que estava correto. Muito sábio o que foi feito hoje, e
retirar o projeto de pauta. Relata que o Ex-Prefeito Alberto Arisi encaminhou
o projeto no final de 2014 e foi rejeitado, a finalidade do uso era aquisição de
câmeras de monitoramento. Já no ano de 2015 o projeto foi aprovado com
muita dificuldade, à finalidade eram as redes de água do interior do município.
Muito sábio quando o Prefeito Helton conseguiu o recurso para a rede de
água. Comenta que aprovaram a venda de terrenos e dos veículos. Lembra
que fez três requerimentos com o Vereador Doelio, cerca de 20 mil reais e não
foram atendidos. Explica que não votará contra o projeto. Ressalta que com o
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trabalho que fazemos atualmente temos que trabalhar muito para se eleger na
próxima eleição, pois a população espera resultados. Informa que não pensa
em ser candidato na próxima eleição, apenas se o Sr. Alberto Arisi for
candidato a prefeito. Comenta sobre a geração de empregos. Concorda com a
votação deste projeto depois do início dos trabalhos na rede de água. Relata
que quando vier uma solicitação de leilão devemos fazer uma avaliação muito
grande. Comenta sobre a cobrança para colocação da placa de sinalização que
está no pátio. Sr. Ronaldo explica que essa placa não indica a saída para o
município de Flor da Serra do Sul. Acredita que está bem sinalizado, talvez
ver placa para colocar na rotatória. Informa que vai ser recuperada essa placa e
colocada novamente. Vereador Gilberto Rech comenta sobre os trabalhos
realizados pelo setor de obras e urbanismo. E também sobre a transferência
das máquinas que estão no bosque para o pátio de obras, para auxiliar nas
tarefas deste ultimo setor. Sr. Ronaldo explica que devemos rever essa
situação. Fizemos uma reunião com os dois secretários na Prefeitura
Municipal e os mesmos decidiram manter na forma como está, quando a
secretária de obras precisa a secretária de urbanismo empresta. Vereador
Gilberto Rech comenta que esta no pátio todos os dias e não viu essa troca
entre as secretarias, muitos dias a retinha ficou parada. Muitas vezes passa no
bosque para ver se as máquinas estão trabalhando. Na prática as secretarias
não se ajudam. Comenta que muitas vezes o problema está no comando, pois
os funcionários são bons. Lembra que todas aquelas máquinas vieram através
do ministério da agricultura. Explica que não é adversário, fala isso para
ajudar a administração. Agradece a resposta aos ofícios recebidos da
administração municipal. Lembra que encaminhou um ofício há 2 anos, onde
solicitou um ponto de ônibus e até o momento não foi atendido. Gostaria que
falassem que não vão atender o seu pedido. Votou todos os projetos do
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executivo e os requerimentos não foram atendidos. Agradece a defesa
realizada pelo Sr. Alberto Arisi, a tua maior defesa são as vinte plainagens
grandes construídas, máquinas novas e obras em geral. Parabeniza pelo
trabalho realizado no decorrer dos dois mandatos. Lembra que no mandato do
ex-prefeito Alberto Arisi sempre tínhamos respostas aos ofícios e
atendimentos. Quer ver se alguém vai votar contra o seu trabalho, vou pedir se
não feito algum tipo de serviço na sua propriedade. Vereador Gilberto Rech
agradece e devolve a palavra. Vereador Doelio cumprimenta a todos. Relata
que já foi retirado a multa do processo do Sr. Alberto Arisi, percebemos que
durante o julgamento teve dois pesos e duas medidas.Comenta que os seus
requerimentos não foram atendidos no ano passado, como por exemplo:
solicitação de adequação do estacionamento e quebra molas. Enfatiza que está
secretaria não está funcionando, muitas reclamações. Relata problema do
calçamento com boca de lobo com nível mais alto do que a rua em que reside
o Sr. Leandro Celante. Vereador Doelio agradece e devolve a palavra.
Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta que não vai poder participar
do jantar sexta-feira. Comenta também sobre a rede de Água da Linha Peroba.
Relata que não estão conseguindo passar a luz para o nome de um dos
moradores. Ressalta que quando a comunidade assume realmente dá resultado.
Tece comentário sobre os trabalhos realizados na rede de água da Linha
Peroba. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso
cumprimenta a todos. Comenta que foi presidente da associação que cuidava
da água na Linha São Roque, toda a comunidade tem que ter um responsável,
daí funciona. Comenta sobre a rede de Água da Linha Turski. Comenta
também sobre os ofícios solicitados pelo Sr. Gilberto Bauer a Secretária de
Urbanismo enquanto era Vereador. Comenta que o seu voto será favorável a
aprovação das contas do Sr. Alberto Arisi. Também é favorável a retirada do
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Projeto de Lei Nº17/2019, depois que iniciar a obra da rede de água votará
favorável ao projeto. Ressalta que é a favor da construção do barracão que vai
incentivar a geração de empregos. Comenta que o barracão do Bairro
Salgadinho poderia ser utilizado para colocar uma fábrica ou um outro
empreendimento. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador
Giberto Casa cumprimenta a todos. Relata que já está analisando o processo
das contas de 2014 e no final vai chamar o Sr. Alberto Arisi para conversar e
tirar as possíveis dúvidas. Solicita que seja encaminhado ofício de
parabenizarão a Apae pelo jantar do dia das mães realizado no fim de semana,
foi um grande sucesso. Comenta que esteve hoje na Linha São Jorge
Manfrinópolis, e analisou os trechos que foram colocadas as raspas de asfalto.
É importante fazer os testes antes de colocar o produto para não dar problema.
Acredita que também poderia ser utilizado as raspas de asfalto para fazer a
recuperação do moro da Linha Concórdia e a descida do Sr. Jacinto,é
necessário fazer a recuperação deste trecho que tem uma grande produção de
grãos. Comenta que os dois projetos são de grande importancia: barracão e a
rede de água da Linha Turski. Parabeniza a atitude da comunidade da Linha
Peroba com relação à rede de água. Vereador Gilberto Casa agradece e
devolve a palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Torce para que
o requerimento do Vereador Doelio de certo, temos um projeto já há dois anos
para a recuperação deste trecho, sabemos da dificuldade desta estrada, muitos
buracos. Já conversamos semana passada para buscar recursos, pensamos em
desmanchar os pedaços com problemas e fazer de novo. Agradece o ExPrefeito Alberto Arisi pela obra da rede de água da Linha São Brás e Linha
Guabiju. Sr. Alberto Arisi relata o valor do projeto e as dificuldades da obra.
Vereadora Teresinha explica que é favorável ao investimento no barracão,
mas antes é necessário iniciar a obra da rede de água. Explica que é necessário
Página 8 de 10

olhar com atenção para o meio rural, o qual enfrenta várias dificuldades.
Solicita que seja encaminhado Ofício a Secretaria de Urbanismo reivindicando
que seja realizada a troca de lâmpadas na quadra da Linha Tiradentes 4 e o no
campo da Linha São Brás 3. Comenta que a construção da ponte na divisa
com o município de Pinhal de São Bento ajudou os munícipes dois
municípios. Explica que a rede de água da Linha São Brás funciona muito
bem. O responsável é o Sr. Marcio Siqueira, as despesas com a bomba foi à
associação que pagou e teve um custo bem alto. Parabeniza o Vereador
Marcelo pelo trabalho realizado na rede de água da Linha Peroba. Vereadora
Teresinha agradece e devolve a palavra. Presidente Elias comenta sobre a
necessidade de fazer o teste com as raspas de asfalto antes da sua colocação
nas estradas. No município de Flor da Serra do Sul também foi colocado.
Ressalta a importancia da comunidade cuidar da rede de água.

Tece

comentário sobre os projetos de lei nº 17/2019 e 18/2019. Comunica que não
vai estar presente na próxima sessão e o Vereador Alfredo vai conduzir os
trabalhos. 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, 14 de Maio de 2019.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
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Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
Jose Favaretto:______________________________________________
Marcelo João Barili:_____________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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