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Ata nº59/2018 

Ata da  Quinquagésima nona Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia cinco de  junho 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: Neste momento o Presidente 

da Câmara  Sr. Doelio convida para tomar posse o 2º suplente de vereador 

da Coligação Aliança por Salgado Filho a Sra. Salete Krause. A qual toma 

posse assumindo o lugar deixado pelo Vereador José Favaretto, que  

licenciou-se da Câmara de Vereadores para tratar de assuntos particulares 

pelo período de 30 dias, retornando no dia 03 de julho de 2018. Desta 

forma a partir do dia 05 de junho de 2018 a vereadora Salete Krause faz 

parte deste Legislativo Municipal pelo período de afastamento do Vereador 

José Favaretto. Vereadora Salete Krause cumprimenta a todos. Agradece ao 

Vereador  Jose Favaretto pela oportunidade de participar desta Casa de 

Leis, agradece de forma especial aos  seus eleitores pela confiança. Explica 

que está aqui para aprender e ajudar os colegas vereadores no que for 

necessário para o bem do município.Leitura, aprovação e assinatura da  Ata  

da Sessão Ordinária nº 58/2018.Leitura do Convite recebido da Igreja 

Evangélica Luterana do Brasil. Leitura do Convite para a Cerimônia de 

Formatura e Premiação do Evento Costurando o Futuro. Leitura do Ofício 

nº1555/2018, recebido da Caixa Economica Federal, assunto: Contrato de 

Repasse celebrado entre o Munícipio de Salgado Filho e a Caixa 

Econômica Federal.Leitura do Ofício nº 262/2018 recebido da SISPE. 

Leitura de dois convites para eventos recebidos da Secretaria de Saúde do 

Estado do Paraná: Vigilância em Saúde: fortalecimento e avanços;Paraná : 
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1º Lugar em doação de órgãos para transplante no Brasil. Apresentação do 

projeto de Lei do Executivo  nº 31/2018. Súmula: Dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Salgado Filho. 

Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação para dar os pareceres do projeto de Lei. 

Presidente Doelio e demais vereadores marcam uma reunião na próxima 

terça-feita dia 12/06/2018 as 15:00 horas neste plenário, para tratar a 

respeito do referido projeto apresentado, está reunião contará com a 

presença da Sra. Gilvana  Canesso responsável pelo Setor de Recursos 

Humanos  e o Assessor Jurídico da Prefeitra Municipal Sr. Diogo Pastre. 

Leitura do Ofício nº 171/2018, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: 

Sessão Ordinária. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 33/2018. 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional 

Suplementar no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho, Estado 

do Paraná, para o Exercício de 2018, e dá outras providências. No valor de 

2.362.268,34 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e 

sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Apresentação do Projeto de 

Lei do Executivo nº 34/2018. Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do 

Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2018, e 

dá outras providências. No valor de 858.586.00 (oitocentos e cinquenta e 

oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais). Apresentação do Projeto de Lei 

do Executivo nº 35/2018. Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de 

Salgado Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2018, e dá outras 

providências. No valor de 80.000,00 (oitenta mil reais). Presidente Doelio 

convoca as Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação para dar os pareceres dos seguintes projetos de Lei: 33/2018; 

34/2018 e 35/2018. Presidente Doelio convoca os Vereadores para uma 
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sessão extraordinária na próxima terça-feira dia 12/06/2018 as 18h:45min 

para a votação dos seguintes projetos de Lei: 33/2018; 34/2018 e 35/2018. 

Presidente Doelio e demais vereadores convidam o Sr. Voldinei Mattana 

para se fazer presente nesta sessão para esclarecer possíveis dúvidas a 

respeito dos projetos acima mencionados. Apresentação do Requerimento 

nº 22/2018. Autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula: Solicita que a 

administração Municipal na medida do possível realize a implantação de 

marcos georeferencial com placas de identificação no Perímetro Urbano do 

Município. Vereador Gilberto Casa defende o requerimento: Explica que 

foi aprovado o projeto de Lei que trata sobre o Perimetro Urbano do 

Município, porém ainda não foi colocado os marcos para saber ao certo 

onde está a divisa, desta forma é necessário colocar as placas de 

identificação. Votação do Requerimento nº 38/2018. Autoria Vereadores 

Gilberto Casa e Gilmar de Oliveira. Súmula: Solicita que a administração 

Municipal faça um estude da possibilidade de realizar a troca da iluminação 

pública por lâmpadas de LED. Justifica-se o pedido devido a grande 

economia de energia elétrica que será proporcionada com a nova rede 

elétrica. Colocado em votação no plenário foi aprovado com sete votos 

favoráveis e um voto contrário. Passada a palavra a plateia: Sr. Volmar 

Duarte cumprimenta a todos.  Comenta que veio a está Casa de Leis 

prestigiar a posse da Vereadora Salete Krause. Deseja um bom trabalho a 

Salete, a qual representa uma grande parcela da população. Reconhece o 

bom trabalho que está sendo realizado no município. Parabeniza os 

vereadores pelas melhorias realizadas no plenário da Câmara Municipal. 

Sra. Mari Coutro cumprimenta a todos. Questiona os Vereadores a respeito 

do andamento do Projeto de Habitação do Programa Família Paranaense.  

Já veio o dinheiro para a execução da obra? A obra vai ser iniciada esse 

ano? Vereador Gilberto Rech explica que esse dinheiro não vem para o 

município, é um recurso do Progama Família Paranaense. Onde o processo 
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licitatório é realizado pelo estado e o dinheiro vai direto para empresa que 

ganhar a  licitação. Relata que o município deu como contrapartida  os 

terrenos e as calçadas. Vereador Gilberto Casa explica que ainda não foi 

realizada a licitação  e  neste caso específio o responsável por esse processo  

é o estado. A empresa ganhadora receberá o dinheiro direto do estado. 

Vereador Gilberto Rech explica que os terrenos foram passados 

provisóriamente  para a Cohapar, o vereador Gilberto Casa correu atrás da 

regularizasão dos terrenos. Vereador  Gilberto Casa explica que as reuniões 

realizadas no bosque são executadas pelo Cras e tem como público alvo as 

famílais contempladas com a Bolsa Família. Vereador Gilberto Rech 

solicita ofício para a Cohapar  para verificar como está o andamento do 

processo licitatório das 17 casas do Programa Família Paranaense.  Passada 

a palavra aos Vereadores: Vereador Elias cumprimenta a todos. Deseja 

boas vindas e sucesso a Vereadora Salete. Comenta sobre a microbacia da 

região da Linha Progresso. Neste caso a Emater acompanha a obra, serviço 

de qualidade,está quase na reta final. Uma obra importante para a região, 

pois grande parte dos agricultores aproveitaram para fazer as melhorias 

necessárias. Quem ganhou quatro horas máquina, solicitou mais quatro 

horas particulares. Comenta sobre a importância da cultura de grãos. 

Solicita ofício a Secretaria de Obras para que seja aberta a estrada que dá 

acesso a residência do Sr. Gentil Casa na Linha Pinheiro, as árvores 

fecharam a estrada, o que acaba atrapalhando as máquinas utlizadas na 

lavoura. Vereador Gilmar cumprimenta a todos. Parabeniza a Vereadora 

Salete pela oportunidade de fazer parte do Legislativo. Agradece aos votos 

favoráveis ao requerimento nº 38/2018. Vereadora Salate cumprimenta a 

todos.Agradece  a oportunidade, a acolhida, explica que não tem muita 

experiência, está apenas començando. Espera somar com todos os demais 

vereadores  e ajudar no que for preciso. Vereador  Izelso cumprimenta a 

todos. Deseja boas vindas a Vereadora Salete. É fundamental a participação 
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das mulheres no Legislativo  Municipal. É importante também que os 

vereadores sedão lugares no legilsativo aos colegas suplentes. São pessoas 

escolhidas pelo povo. Somos passageiros na Câmara Municipal. Relata que 

a política deve acontecer na hora que a pessoa precisa. Temos que pensar 

um pouco por Salgado Filho, é necessário que as coisas comecem a mudar. 

Relata que ainda não tem candidatos para a próxima eleição. Vereador 

Marcelo cumprimenta a todos. Deseja boas vindas a Vereadora Salete, está 

a disposição no que precisar. Até mesmo em algum requerimento ou 

projeto. Solicita ofício em nome da Câmara Municipal em forma de 

consolo a família Dias, pelo falecimento do Sr. Rodolfo Pio Dias, pai do Sr. 

Lair  Dias que está trabalhando em  Manfrinópolis atualmente. Lembra que 

o Sr. Rodolfo Dias  foi vereador e delegado deste município. Vereador 

Gilberto Rech cumprimenta a todos. Dá as boas vindas a Vereadora  Salete. 

Explica que valoriza muito a abertura de espaço aos colegas suplentes de 

vereadores, ano que vem também vai dar a oportunidade aos colegas. É 

importante por em prática as idéias trabalhadas  na campanha eleitoral. 

Parabeniza os colegas  vereadores pela conquista de quase quatro milhões 

em recusos aprovados em dotação. Relata que recebeu mensagem do 

Deputado Federal João  Arruda  informando que  já foi depositado na conta 

da Secretaria da Saúde, cerca de duzentos mil reais. Explica que foi uma 

solicitação sua e que vai trabalhar para o Deputado João Arruda nesta 

camanha eleitoral. Pois o mesmo já disponibilizou nos últimos tempos 

quatro emendas parlamentares para o município. Comenta sobre a 

Microbacia da Linha Progresso e Região, onde o dinheiro vem para a 

Secretaria da Agricultura e a fiscalização é realizada por este setor e pela 

Emater. Projeto importante onde uma máquina se desloca para atender a 

uma propriedade e já aproveita e resolve o problema de vários agricultores. 

Comenta sobre a Habitação no município, parece que desenvolveu apenas a 

habitação rural através do sindicato.Era um governo que olhava para os 
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pobres. Hoje o sistema é diferente, porém  quem precisa de habitação são 

os pobres. Já pediu em forma de requerimento na Câmara Municipal para 

que seja feito um fundo de habitação, onde cada família que fosse 

contemplada  com uma casa, pagaria um valor para o fundo da habitação. 

Com o valor arrecadado  poderia ter construído casas para outras famílias. 

Enafatiza a situação difícil vivida pelas famílias que  ganham apenas um 

salário mínimo e ainda tem que pagar aluguel. Comenta  que  pretende 

continuar na política. Explica que em município pequeno não tem como 

roubar, e sim apenas escolher aonde aplicar os poucos recursos que vem. 

Comenta também que a administração deveria realizar mais reuniões com 

os vereadores para discutir o que vai ser feito com as emendas 

parlamentares conquistadas a partir do comprometimento dos vereadores. 

Porque são os vereadores que correm atrás dos votos e que se 

comprometem com os deputados, desta forma nada mais justo que 

participem das decisões. Acredita que o Legislativo no final de cada ano 

deveria indicar o que deve ser feito com o dinheiro que a Câmara 

Municipal economizou no decorrer do ano e posteriormente devolve para a 

Prefeitura.  Explica que os vereadores não uitilizaram nenhuma diária esse 

ano para economizar, apenas os funcionários realizaram alguns cursos 

necessários e desta forma necessitaram de diárias. Solicita ofício de 

agradecimento aos Deputados João Arruda e Nelson Meurer pelas emendas 

disponibilizadas ao município. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. 

Deseja  boas vindas a Vereadora Salete, está a disposição no que for 

necessário. Comenta que estava presente na primeira reunião para tratar 

sobre a microbacia da Linha Progresso e Região e relata a participação de 

todos os morradores que seriam beneficiados com o projeto. Os projetos 

funcionão quando a população entende e colobara para a efetivação do 

mesmo. Explica que esta obra está muito bem acompanhada pelo Vereador 

Elias. Relata que protocolou juntamente com os Vereadores Gilberto Casa 
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e Gilmar de Oliveira um pedido para realização de uma Moção a família 

Dias pelo falecimento do Sr. Rodolfo Pio Dias. Convida a todos para  semi-

final  do campeonato de bocha no próximo sábado na Linha Bandeirantes e 

na  Linha Sertãozinho. Relata que não vai haver rodada do  Futebol Suiço 

devido a realização do concurso público. Vereador  Izelso ausenta-se da 

Sessão. Vereador Alfredo confirma a participação na posse do pastor da 

Igreja Luterana do Brasil. Destaca os valores relacionados aos projetos 

apresentados nesta sessão e alguns dos deputados e senadores que 

disponibilizaram emendas parlamentares ao município: Senador Álvaro 

Dias, Deputado Nelson Meurer, Deputado Osmar  Bertoldi, Deputado 

Assis do Couto entre outros. É necessário agradecer os deputados e 

senadores que sempre destinam recursos a Salgado Filho. Vereador 

Gilberto Casa cumprimenta a todos. Deseja boas vindas a Vereadora 

Salete. Se coloca a disposição no que for necessário. Agradece  também a 

Sra. Viane Martins pela abertura desta oportunidade no Legislativo, 

acredita que está aqui para contruibuir para o município. Agradece aos sete 

votos favoráveis ao Requerimento nº38/2018, talves o vereador que votou 

contra o requerimento não tenha entendido que  este é apenas um pedido de 

estudo para melhorar a iluminação pública do município. Explica que fez 

várias viagens a Curitiba onde buscou junto ao Deputado Ademar Traiano e 

ao Chefe da Casa Civil Valdir  Rossoni recursos para o município, e foi 

prontamente atendido. Explicou em uma certa viagem ao Chefe da Casa 

Civil que nosso município tinha cerca de  sete km corridos de estrada de 

chão no perímetro urbano. Consequentemente tivemos várias obras de 

calçamento e recape asfáltico. São cerca de um milhão de reais em 

emendas parlamentares. Comenta sobre algumas conversas realizadas por 

pessoas que não tem  informações corretas. Onde dizem que as obras de 

calçamento estão sendo realizadas apenas nas ruas em que residem os 

vereadores, porém podemos destacar várias ruas que foram construídos o 
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calçamento e não residem vereadores: rua do pátio, garrafão, fábrica 

Giramar e tantas outras ruas. Comenta sobre Licitação da passarela e do 

asfalto. Tece comentário sobre o projeto das Casas do Programa Família 

Paranaense, o qual correu atrás da documentação no registro de imóveis e 

protocolou em Curitiba. É importante enviar para a cohapar este ofício para 

verificar como está o andamento da licitação  destas casas. Comenta sobre 

a necessidade da realização da prestação de Contas da Associação da Linha 

Tiradentes.Já foi oficiada a associação porém ainda não foi obtido retorno, 

desta forma  deve ser notificada a associação para que venha fazer a 

prestação de contas. Comenta sobre a importância da criação do fundo de 

habitação no município. Relata que o Sr. Rodolfo Dias foi seu vizinho por 

um grande período,como também foi  delegado e vereador no município. 

Comenta sobre as perdas e problemas da empresa sadia devido a 

paralização dos camionheiros. É a favor da paralisação, porém trouxe 

grandes prejuízos aos agricultores e indústrias. Presidente Doelio Relata 

que participou de uma reunião quarta-feira passada onde estavam presentes 

os diretores de cinco grandes empresas, os quias informaram as 

dificuldades que estão enfrentando. Deseja bom trabalho a Vereadora 

Salete e disponibiliza a estrutura da Câmara Municipal para o que for 

necessário. 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, 05 de Junho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 
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Elias Klein :______________________________________________ 

Gilberto Casa :_________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Gilmar de Oliveira : ________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

Marcelo Barili:____________________________________________ 

Salete Sirotenco Krause:____________________________________ 


