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Ata nº57/2018 

Ata da  Quinquagésima sétima Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e dois de  maio de 2018, às dezenove horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência do 

Vereador Sr. 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 56/2018. Leitura do Edital de  

Convovação de Audiência Pública Nº 002/2018 Câmara Municipal Salgado 

Filho-PR. Votação do Requerimento nº 35/218. Autoria Vereador Gilberto 

Casa. Súmula: Solicita que a administração Municipal verifique a 

possibilidade da aquisição de lixeiras e cestos de lixo, os quais devem ser 

colocados na cidade. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado.Votação do Requerimento nº 37/2018. Autoria Vereador Gilberto 

Rech. Súmula: Solicita que a administração Municipal verifique a 

possibilidade de realizar a abertura da Rua nº 42. Colocado em votação no 

plenário foi aprovado. Apresentação do Requerimento nº 36/2018. Autoria 

Vereadores: Gilberto Casa e Alfredo dos Santos. Súmula: Excelentíssimo 

prefeito, os loteamentos irregulares estão presentes atualmente em 

praticamente todas as cidades brasileiras. Assim, o governo federal 

publicou o Decreto nº. 9.310/18 que institui as normas gerais e os 

procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana.Assim, nesta 

modalidade de regularização fundiária, serão denominadas áreas de 

interesse social (Reurb-S) e de interesse específico (Reurb-E), onde nesse 

tipo de regularização, será obedecido um rito, ou seja, a forma de 

processamento da regularização fundiária, torna seu trâmite mais curto para 

se obter o parcelamento do solo o que é de suma importância para 
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legitimação dos ocupantes das áreas irregulares, bem como para o 

reconhecimento e acolhida da nova realidade urbanística-

ambiental.Vereadores defendem o requerimento: Vereador  Gilberto Casa 

explica que já  reuniu-se várias vezes com o Vereador Alfredo e com o 

pessoal do Registro de Imóveis para conversar a respeito deste assunto,  

através desse Decreto pode haver a regularização dos lotes que estão com 

problemas, isso vai trazer vários benefícios para a população que precisa 

realizar a regularização, para que desta forma possam por exemplo realizar 

financiamentos e melhorias. Explica também que só pode fazer isso com os 

terrenos que tenham algum tipo de benfeitoria em cima.Exclarece a 

diferença entre áreas de interesse social (Reurb-S) e de interesse específico 

(Reurb-E). Vereador Gilberto Rech questiona como vai funcionar a questão 

das matrículas. Vereador Gilberto Casa explica como vai funcionar esse 

processo de terrenos que tem vários morradarores. Vereador Gilberto Rech 

explica que tem terrenos que não existe a possibilidade de abrir ruas. 

Vereador Alfredo explica que pode ser feito em forma de 

condomínios.Vereador Elias comenta sobre os limites das ruas. Vereador 

Gilberto Casa comenta sobre o parcelamento do solo urbano. Passada a 

palavra livre: Sr. Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Realiza a 

explanação dos serviços  realizados na Secretaria de Urbanismo.Explica 

que está satisfeito com o trabalho, realidade diferente da que estava 

acostumado, na primeira semana tinha vontade de desistir, mas depois as 

coisas foram se organizando e o trabalho continua de forma bem corrida, 

todo mundo liga pedindo serviços. Mas é um trabalho gratificante. Sempre 

gostou de ajudar a população, somos uma equipe de doze pessoas que 

trabalham unidas. Explica que tem uma parceria boa com a Secretaria de 

Obras e com Senhor Francisco Caumo.Explica que uma das reivindicações 

que fez para poder assumir essa secretaria é que tivesse disponível  um 

caminhão e uma retinha para realizar os  trabalhas na cidade. A partir da 
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data que assumiu a secretaria foram  mais de cento e cinquenta cargas de 

terra; cento e setenta e nove tubos enterrados, e tem mais mil tubos para 

enterrar.Explica que não esta faltando material, máquinas e profissionais 

para realizar o serviço necessário. Está acompanhando todas as obras que 

estão em andamento no muncípio.Comenta sobre a qualificação da equipe  

que esta realizando uma construção do lado do CRAS. Comenta também 

sobre a obra da prefeitura, vários emprevistos e serviços estão surgindo, 

provavelmente vai ser aditivada o valor da obra, pois exite uma lage sem 

concreto, mas devemos lembrar que é uma obra com mais de cinquenta 

anos. Vereador Gilberto Bauer solicita que os vereadores visitem e  

acompanhe as obras em andamento no município. Comenta sobre a obra da 

ponte e sobre a rua que reside o Sr. Riva, foram sete dias de trabalho com a 

escavadeira. Vereador Gilberto Rech questiona com relação aos pedidos de 

serviço. Sr Gilberto Bauer explica que todos os pedidos estão conseguindo 

ser atendidos, acaba ficando os serviços maiores que demandam de um 

pouco mais de tempo, porém está tudo agendado e todos os serviços rerão 

realizados e também  não vai passar ninguém na frente. Vereador Elias 

questiona sobre a cobrança das horas máquinas.Sr. Gilberto Bauer explica 

que estava funcionando daquela mesma forma,porém a partir do final de 

abril começou a ser cobrado antecipado, desse período pra cá só realizou 

três serviços particular. Relata alguns  serviços maiores. Explica como 

funciona as cobranças. Explica também a dificuldade encontrada com  os 

calçamentos,  falta pedra e terra. Comenta sobre o problema relatado pelo 

vereador Marcelo na Indústria de Confecções Giramar, foi resolvido o 

problema da fossa era uma cano amassado e não ouve relato algum de 

banheiros interditados. Vereador  Gilmar relata problema de  tubos 

trancados no Bairro Borba próximo a residência do Sr. Ademir Pansera.  

Sr. Gilberto Bauer explica que o Sr. Voldinei Matana está em Curitiba para 

garantir a obra de afalto para parte daquele Bairro, então depois de 



Página 4 de 6 
 

conseguido o recurso vai começar a ser mechido naquele local e 

solucionado o problema. Comenta sobre o valor do metro cobrado para 

fazer a contrução do meio fio. Explica que os três projetos de trechos de 

asfalto não contemplam o passeio, diante disto cabe administração 

municipal construir com recursos próprios. Explica o problema relatado da 

Senhora Romilda Dutra o qual vai ser resolvido mas depende da 

disponibilidade da equipe que constrói calçamentos.Relata que são mais de 

quinze obras em andamento no município, entre elas a rede de  água da 

Linha Três Barras que está andando dentro do cronograma, o material já 

está chegando. Vereador Gilberto Rech parabeniza pela obra de  abertura 

da estrada, questiona se tinha uma ordem judicial para fazer está estrada. 

Sr. Gilberto Bauer explica que tem um ofício da Copel solicitando que 

fosse realizado a obra para que a Copel poça fazer as adequações 

necessárias na rede elétrica. Comenta sobre a construção da calçada que vai 

ser realizada uma por vez e que vai ser seguido o projeto original, para  não 

correr o risco dos fiscais encontrar algum problema. Vereador José 

pergunta se vai ser tirada as árvores próximo ao pavilhão da igreja e se 

serão plantadas outras árvores. Sr. Gilberto Bauer explica que vão ser 

tiradas as árvores  e não vão ser plantadas novas árvores, porque hoje tudo 

é pensado na acessibilidade  das calçados. Gilberto Casa explica que já veio 

a autorização para fazer a licitação da passarela. Vereador Alfredo 

questiona sobre a obra de tubulação da rua que vai ligar o clube de campo. 

Sr. Gilberto Bauer explica que já está agendado porém ainda sem previsão 

de realizar está obra.Comenta que juntamente com a sua esposa passaram 

em todas as ruas do município e verifcarm que tem cerca de  cinquenta 

lâmpadas queimadas, e  que estão apenas aguardando a licitação para 

realizar a troca. Vereador Gilberto Casa explica sobre um possível projeto 

para a substituição das lâmpadas atuais por lâmapadas de led. Atualmente 

são quatrocentos e oitenta postes e  quase quinhentas  luminárias. Essa 
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mudança geraria uma grande economia de energia. O município vai pagar  

essa substituição com os valores que  arrecadar em três anos. Vereador 

Gilberto Rech explica que atualmente o gasto com energia é alto cerca de 

doze a catorze mil reias por mês e arrecada apenas sete mil reais, isso só 

com a energia, sem as melhorias necessárias. Sr. Gilberto Bauer agradece a 

todos os funcionários da prefeitura que estão dando todo o suporte 

necessário para que possa realizar o seu trabalho normalmente, se coloca a 

disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento. Passada a palavra 

aos Vereadores: Vereador Gilmar  solicita ofício a administração para que 

informe a está Casa de Leis as seguintes informações: No nome de qual 

pessoa encontrasse cadastrado o Ponto de Táxi da Linha Tiradentes? E qual 

é a situação fiscal da pessoa que se encontra cadastrada com o Ponto de 

Táxi da Linha Tiradentes?Solicita outro ofício a administração para que 

sejam colocados um poste de luz  e uma tomada no Cemitério Municipal. 

Está melhoria irá auxiliar as pessoas que trabalhão e visitam o local 

Vereador Aldfredo convida a todos para o almoço e matinê na Linha 

Sertãozinho no próximo domingo, está  é uma promoção do Clube de Mães 

da comunidade. Através do consenso de todos os vereadores foi decidido 

que não será realizada a palavra livre dos vereadores devido uma reunião a 

ser realizada com os funcionários logo após o término da sessão ordinária. 

Presidente  Doelio Agradece a presença de todos e encerra a sessão. Nada 

mais eu Carla a Luciane Barcarol lavrei a represente ata,  que lida e 

aprovada, vai ser assinada e pelo  presidente, vereadores e demais  

presentes.  

 

Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 22 de Maio de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 
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Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :______________________________________________ 

Gilberto Casa :_________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Gilmar de Oliveira : ________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

José Favaretto:____________________________________________ 

Marcelo Barili: ____________________________________________ 


