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Ata nº64/2018 

Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia dez de julho de 2018, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de vereadores. Sob a Presidência do Vereador Sr. Gilberto Rech, 

reuniram-se os vereadores de Salgado Filho, Paraná. Passado o registro de 

comparecimento, constatou-se a presença de oito vereadores e a ausência 

justificada do Vereador Doelio da Silva Rosa (cirurgia). Pauta do dia: Leitura 

do convite recebido da Cresol para o lançamento do Plano Safra 2018/2019. 

Leitura do convite recebido do grupo de idosos. Retirado de pauto o  Projeto 

de Lei do Executivo nº 36/2018, para que os responsáveis pelo projeto possam 

realizar algumas explicações a respeito do referido projeto.Presidente Gilberto 

convoca os vereadores para sessão extraordinária no dia 17/07/2018 as 

18h:40min para votação do projeto de Lei 36/2018. Primeira Votação do 

Projeto de Lei nº 37/2018. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões Permanentes da Câmara de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação. Súmula: Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Comunitário de Segurança do Município de Salgado Filho – CONSEG. 

Colocado em primeira votação no plenário foi aprovado. Primeira Votação do 

Projeto de Lei Nº 02 de 03 de Julho de 2018. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Autoria:Vereador Elias Klein.Súmula: Dá 

nome á Rua existente na planta geral da Cidade de Salgado Filho.Fica por 

meio da presente lei denominada “RUA GUSTAVO VENDELINO KLEIN” a 

Rua 42 que se inicia no prolongamento da Avenida Hermínio Felipe 

terminando na PR 182. Colocado em primeira votação no plenário foi 

aprovado. O Vereador Elias Klein não votou neste projeto devido ao 

parentesco com o homenageado do referido projeto de lei. Votação do 
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Requerimento nº 43/2018. Autoria Vereador Marcelo Barili. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal providencie um estudo para verificar a 

viabilidade técnica de realizar a extensão da rede de água da Linha Peroba 

para que a mesma chegue até a propriedade do Senhor Leocir Riger o qual 

ainda não é atendido pela rede de água da comunidade. Desta forma, após a 

realização do estudo, e, caso verificado a viabilidade técnica da água chegar 

até a propriedade do Senhor Leocir Riger, que o Executivo Municipal 

providencie os recursos necessários para que a obra seja executada para que 

está família também possa ser beneficiada.Colocado em votação no plenário 

foi aprovado. Apresentação do Projeto de Lei do Legislativo nº 03/2018. 

Súmula: Dá nome a rua existente na planta geral da cidade de Salgado Filho. 

Fica por meio da presente lei denominada “RUA ROQUE ALCEU ZANIN” a 

Rua 27 que se inicia Na Rua Ângelo Crestani, terminando na Rua Juscelino 

Kubitschek. Presidente Gilberto convoca as Comissões Permanentes de 

Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do 

projeto de lei. Vereadores defende o Projeto de Lei.Vereador Alfredo justifica 

a importancia de nominar está rua com o nome do Sr. Roque Alceu Zanin, foi 

vereador, contador e professor no município. Explica que essa é uma Rua do 

bairro em que reside. Logo vai ser feito calçamento nesta rua. Fez um 

requerimento em 2012 para esse trajeto, porém acreditavam que o nome da 

rua era outro, depois de verificado mapas e leis, percebeu-se que essa rua 

ainda não possuía um nome. Apresentação do Requerimento nº 44/2018. 

Autoria Vereadores: Alfredo dos Santos e Teresinha Quell. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal possa estar viabilizando a compra de dois 

novos ônibus (um médio e um grande) para ser utilizado no transporte escolar 

e assim estar renovando a frota de veículos do Setor da Educação. Vereadores 

defendem o requerimento: Vereador Alfredo comenta que foi realizada essa 
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solicitação ao Deputado Nelson Meurer há algum tempo atrás, e está quase 

tudo certo para viabilizar o recurso. Passada a palavra a platéia: Sr. Leocir 

Riguer cumprimenta a todos. Comenta sobre o Requerimento apresentado pelo 

Vereador Marcelo e sobre a grande necessidade que a sua propriedade tem em 

receber essa rede de água, são mais de 10 anos esperando para que seja 

realizada a execução desta obra, está chegando o verão e enfrentam grande 

dificuldade com a falta de água.  Passada a palavra aos vereadores: Vereador 

Marcelo cumprimenta a todos. Agradece ao presidente por ter colocado em 

votação o seu requerimento. E também agradece aos colegas vereadores pelos 

votos favoráveis.  Parabeniza todas as entidades que participaram e 

trabalharam na organização e durante a 24º Festa do Vinho e do Queijo. 

Parabeniza de forma especial  os clubes de mães pela realização do Café 

Colonial. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 

Casa cumprimenta a todos. Comenta sobre o sucesso que foi a 24º Festa do 

Vinho e do Queijo. Solicita ofício de agradecimento pela presença em nome 

da Câmara Municipal aos Deputados, Senadores e Secretários de Estado: 

Gleisi Hoffmann, Antonio Carlos Bonetti, Wilmar Reichembach, Valdir 

Rossoni, Ademar Traiano, Assis do Couto, Nelson Luersen, Zeca Dirceu, 

Felipe Francisquini, Professor Lemos e Requião Filho. Agradece  a todas as 

entidades que trabalharam para a execução e realização desta festa. Agradece 

de forma especial a Comissão Organizadora, Setor de Urbanismo, Clube de 

Mães, Cras e APMI pelos trabalhos desenvolvidos. Comenta sobre 

requerimento apresentado juntamente com o Vereador Gilberto Bauer para a 

implantação no município de um pólo de faculdade a distancia. E o 

requerimento se concretizou com a instalação do pólo da UNAR com cursos 

de licenciatura, bacharelado e pós-graduação, as inscrições já estão abertas. 

Comenta sobre a importancia de colocar o nome de pioneiras nas ruas. 
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Estamos trabalhando para atualizar todas as ruas. Comenta sobre o Plano 

Diretor e sobre o novo mapa da prefitura.  Comenta sobre a atuação dos 

bombeiros civil durante a festa. É um trabalho realizado voluntariamente. Já 

temos um protocolo  na Câmara Municipal deste requerimento. Esclarece que 

todos os eventos acima de 500 pessoas vão ser obrigatórios a presença do 

bombeiro civil. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. 

Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta que tem orgulho por  Salgado 

Filho ter realizado um grande evento e não ter ocorrido nenhum acidente. A 

festa foi um grande  sucesso. Já começou a pensar no futuro da festa, muitas 

coisas faltaram, tem bastante coisas pra melhor. Solicita ofício a Sra. Juçara 

Pansera para agradecer de forma especial  por proporcionar o encontro da 

Senhora Salete Ortis dos Santos com a sua irmã que a mais de 40 anos não se 

encontravam. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Colabora com o vereador Gilberto Casa na solicitação 

de ofícios aos deputados e autoridades que estiveram presentes na festa. 

Tivemos mais uma grandiosa festa graças ao trabalho de várias pessoas, 

apesar da crise as pessoas estiveram presentes. Solicita ofício de 

agradecimento a Comissão Organizadora da 24º Festa do Vinho e do Queijo, 

ao CRAS, APMI, Clube de Mães pelo excelente café. Reforça o convite da 

Cresol para o lançamento do Plano Safra 2018/2019. Relata dificuldades da 

agricultura. Agradece aos votos favoráveis aos projetos de lei. Comenta sobre 

o Plano Diretor, a cidade fica  mais organizada com os nomes de ruas corretos. 

Relata dificuldade da maioria das pessoas com a entrega do documento de 

carro, o correio não entrega documentos nas casas as quais não estejam com a 

documentação correta. Atualização vai ser difícil, mas é necessária. Convida a 

todos para domingo início do campeonato suíço Vereador Alfredo agradece e 

devolve a palavra.  Vereador Jose cumprimenta a todos. Comenta sobre o 
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sucesso da festa, todas as pessoas chegaram aos seus objetivos. Comenta sobre 

a grande demora para iniciar a reunião da Acamsop. Comenta também que 

todos os vereadores votaram a favor do requerimento da extensão da rede de 

água, agora depende do prefeito. Vereador José agradece e devolve a palavra. 

Vereador Elias cumprimenta a todos. Parabeniza a Comissão Organizadora da 

24º Festa do Vinho e do Queijo. Uma das maiores festas, apesar da crise, as 

pessoas vem igual, sábado a tarde um pouco menos, mas domingo à tarde com 

o público igual ao do ano passado. Pergunta  da aonde são os Bombeiros Civil. 

Vereador Gilberto Casa explica que são de vários municípios, daqui apenas o 

Sr. Volnei Debastiane. Realizam um trabalho voluntário. Comenta sobre a 

reclamação dos agricultores que não conseguiram vender o suíno. Os 

agricultores que fabricaram salame, por exemplo, tiveram que comprar carne 

fora do município. Comenta sobre o fechamento do abatedouro.  Ressalta que 

todos os demais produtos foram vendidos. Temos que rever este  projeto para 

que poça ser vendido o suíno para o churrasco e para a fabricação do  salame. 

Comenta sobre o lucro obtido com as refeições. Comenta também sobre a 

possibilidade de os agricultores tirarem e notas dos produtos vendidos. 

Solicita Ofício a Comissão Organizadora da Festa do Vinho e do Queijo para 

seja analisada essa possibilidade. Vereador Alfredo relata que foram servidos 

cerca de mil almoços e quatrocentos jantares pela Igreja Católica. A Igreja 

Luterana serviu cerca de setecentos almoços. No café colonial foram servidas 

cerca de duas mil refeições. Vereador Elias agradece aos votos favoráveis ao 

projeto de lei. Vereador Elias agradece e devolve a palavra. Vereadora 

Teresinha cumprimenta a todos. Pede o apoio dos colegas vereadores ao 

requerimento para a aquisição de dois novos veículos para o setor de 

educação. Já está encaminhado o recurso. Agradece juntamente com os 

colegas Vereadores a Comissão Organizadora da Festa do Vinho. Solicita 
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Ofício de agradecimento a equipe de Saúde que fez um bom trabalho durante 

a festa. Solicita Ofício agradecendo a presença do Bispo da Diocese de Palmas 

e Francisco Beltrão Edgar Xavier Ertl. Enfatiza que a festa foi um sucesso 

apesar da crise, superou as expectativas, não deu nenhum acidente, tudo 

correu bem, o tempo também colaborou.  Tece comentário sobre o trabalho 

importante do Clube de Mães. Solicita ofício de agradecimento aos Clubes de 

Mães e a Sra. Lemir Reisdoerfer. Vereadora Teresinha agradece e devolve a 

palavra. Presidente Gilberto Rech solicita  ofício  de agradecimentos as 

Cooperativas patrocinadoras da 24º Festa do Vinho e do Queijo: Cresol, 

Sicredi e Sicoob. Concorda com o Vereador Elias com relação ao abatedouro,  

a denúncia prejudicou a população, comércio, agricultura, funcionários que 

viviam do abatedouro. Está na hora da secretaria de agricultura assumir o 

abatedouro ou fazer uma licitação para que alguém possa trabalhar no local, 

fornecer a energia, e o veterinário. O Ex-prefeito Alberto Arisi resgatou o 

Clube de Mães, manteve o abatedouro aberto até o final. Solicita que o 

Recursos Humanos envie o Holerite do Funcionário Diogo Pastre do período 

de janeiro de 2017 até junho de 2018. Explica que vai entrar com um processo 

administrativo devido à grande quantidade de horas extras.  Presidente 

Gilberto Rech agradece a presença de todos e encerra a sessão.  Nada mais eu 

Carla 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, 10 de Julho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 
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Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 

 

 


