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Ata nº78/2018 

Ata da Septuagésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia trinta de outubro de 2018, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do Vereador 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 

77/2018. Leitura do Convite recebido da Casa Civil. Leitura do Convite 

recebido do PROERD. Leitura do convite recebido da CRESOL. Segunda 

Votação do Projeto de Lei do Executivo nº41/2018. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 

Súmula: Institui o Conselho Municipal de Turismo – CONTUR e o Fundo 

Municipal do Turismo – FUMTUR e dá outras providências. Colocado em 

segunda votação no plenário foi aprovado. Vereador Gilberto Rech explica 

que a rua em frente à igreja existe e realmente os terrenos em questão estavam 

trocados. Não entende a forma dos fatos apresentados, quando é do município 

não tem valor e se é de propriedade da igreja tem valor. Nós pedimos o antigo 

projeto e não recebemos, solicitei mais prazo como membro da Comissão de 

Finanças e Orçamentos e não foi concedido, não entende porque o projeto 

tinha que ser votado naquela sessão ordinária, entende que o regimento interno 

da Câmara tem que ser cumprido, é contra a forma como foi colocado, 

enfatiza que não é contra o projeto, mas sim a forma como foi conduzido. 

Enfatiza que a igreja possui dezesseis terrenos e estão ocupando a rua. Tinha 

que ter sido feito o pedido da desafetação da rua. A Câmara Municipal nunca 

vai ter valor dessa forma. Questiona aonde estão aquelas pessoas que estavam 

aqui semana passada. Relata que não vai votar o projeto essa a noite e cabe ao 



Página 2 de 10 
 

presidente a decisão de colocar ou não em votação. Presidente Doelio explica 

que é a pessoa que mais cumpre o regimento, na administração passada era 

enviado os projetos e  já eram colocados em votação. Explica que poderia ter 

adiado a votação, porém tanto a administração como a igreja estavam 

querendo resolver de forma amigável. Vereador Gilberto Rech explica que 

quando um membro da Comissão solicita prazo para melhor análise do projeto 

e esse prazo deve ser concedido, uma semana não ia atrapalhar em nada. 

Presidente Doelio coloca o projeto em votação. Segunda Votação do Projeto 

de Lei do Executivo nº43/2018. Súmula: Autoriza o Poder Executivo a 

realizar o pagamento de indenização em desapropriação amigável sobre parte 

de imóvel urbano de propriedade da Mitra Diocesana de Palmas e dá outras 

providências. Colocado em segunda votação no plenário foi aprovado com 

sete votos favoráveis e uma abstenção do Vereador Gilberto Rech. Primeira 

Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 45/2018. 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 2018, e dá outras providências. 

Colocado em primeira votação no plenário foi aprovado. Apresentação do 

Requerimento nº 51/2018. Autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal na medida do possível providencie a 

construção de calçada com estacionamento em frente ao Estádio Municipal 

Homero Ghisi na Rua Fridhold Krause. Vereador Gilberto Casa defende o 

Requerimento: explica a localização desta obra e também a necessidade de 

organizar o estacionamento e a calçada.  Apresentação do Requerimento 

nº52/2018. Autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula. Solicita que a 

Administração Municipal na medida do possível providencie a construção de 
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calçamento e calçada nas seguintes ruas: Rua Irno Rafael de Delazari. Com 

início na esquina da Rua Padre Germano até a Rua Augusto Cechini. 

Prolongamento da antiga Rua nº 01, localizada atrás da arquibancada do 

Estádio Municipal Homero Ghisi. Com início na Rua Fridhold Krause até a 

Ponte que dá acesso ao Loteamento Mirante do Bosque. Vereador Gilberto 

Casa defende o Requerimento: explica a localização das obras e destaca que 

são dois trechos importantes. Enfatiza que já buscou as emendas 

parlamentares com o Deputado Valdir Rossoni.  Apresentação do 

Requerimento nº 53/2018. Autoria Vereador Gilberto Rech. Solicita que a 

Administração Municipal na medida do possível providencie a instalação de 

uma cisterna no Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz – CMEI. 

Vereador Gilberto Rech defende o seu Requerimento: Já fez três 

requerimentos ao longo dos anos para construção de cisternas e foi atendido: 

Escola Municipal Professora Jaci Maria Lopes; Colégio Estadual Padre 

Anchieta (construídos com recursos da escola) e Escola da Linha Tiradentes. 

Entende a necessidade da cisterna pela grande economia de água. E também 

ajuda o meio ambiente. Acha mais importante a construção da cisterna do que 

abertura de poços artesianos no interior do município.  Como também é bem 

mais barato. Passada a palavra a platéia: Sra. Ângela Mazzaro cumprimenta a 

todos. Viemos representar o Clube de Campo São Francisco e apresentar a 

nova diretoria. Assumimos há poucos dias e estamos iniciando os trabalhos. O 

clube é um atrativo a mais no município. A presidente é a Sra. Angela 

Mazzaro e o Tesoureiro Sr. Helton Nunes. Explica as diversas diretorias 

montadas. Nosso objetivo hoje é pedir ajuda na divulgação desta iniciativa.  

Estabelecemos que os ex-sócios reativassem os títulos com o valor de cento e 

cinquenta reais. Desejamos fazer eventos durante todo o ano. Já estamos com 

vários projetos. Sr. Helton explica que domingo já tem um almoço no valor de 
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R$ 20.00, relata o cardápio. Comenta também que as Piscinas serão abertas no 

domingo. Temos fichas para vender na farmácia da Sr. Salete Krause. Sra. 

Ângela explica como vai funcionar a abertura das piscinas, os exames, 

parcelamento dos títulos, fichas para o almoço. Explica que a mensalidade é 

R$ 50.00 reais mensais. Temos áreas verdes, quadra de areia, piscina, área 

livre, entre outras estruturas. Pretendemos fazer um ambiente confortável para 

as famílias. Desejamos fazer campeonatos e no mês de Dezembro vamos fazer 

um jantar. Sr. Carlos Savaris explica que realmente na semana passada foi 

solicitado mais informações sobre a rua. Porém o Dr. Diogo Pastre disse que 

procurou nos arquivos da Prefeitura Municipal e não achou nada, mas pode 

ser solicitado em forma de ofício mais informações.  Sr. Levi Ribeiro 

cumprimenta a todos e divulga as missões que acontecerão no dia 11 de 

novembro na Igreja Assembleia de Deus, relata a programação do evento e 

convida a todos para o almoço no domingo.  Agradece a Vereadora Teresinha 

e o Prefeito Helton pelo apoio. Passada a palavra aos Vereadores: Vereador 

Izelso cumprimenta a todos. Comenta que apóia a nova Diretoria do Clube de 

Campo São Francisco e também o evento da Igreja Assembleia de Deus. 

Comenta que é contra as brigas por causa de política. Relata fato ocorrida no 

município por causa de política.  Enfatiza que a política acabou e devemos nos 

respeitar. E nós enquanto Vereadores temos a obrigação de evitar isso. 

Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a 

todos.  Comenta sobre a eleição presidencial e a decisão da maioria pela 

mudança no país, vamos torcer para que essa mudança seja boa para toda a 

população. Comenta sobre a Formatura do Proerd e a possibilidade de 

estender esse programa para os alunos do Colégio Estadual Padre Anchieta 

que desta forma poderia atender os alunos maiores. Comenta sobre a Lei 

Municipal que trata sobre o a proibição do uso do narguile em lugares 
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públicos, porém podemos perceber que na praça muitas pessoas estão 

utilizando. Isso é muito triste, pois são alunos que passaram pelo Proerd. 

Deseja sucesso a nova diretoria do Clube São Francisco. Ressalta a 

importancia de manter o patrimônio, pois o clube tem uma grande estrutura. 

Acredita que a Igreja poderia ter feito a doação deste terreno ao município, 

pois a Igreja também ganhou esse terreno há muitos anos atrás. Vereador José 

agradece e devolve a palavra.  Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. 

Comenta que fica feliz por essa nova diretoria ter assumido o Clube de Campo 

São Francisco, já foi sócio, se afastou por um tempo, mas vai ajudar no que 

for necessária.  Enfatiza que a sociedade só funciona quando as pessoas se 

unem para trabalhar. Relata que tem fichas do almoço no posto de gasolina 

para vender.  Parabeniza o Sr. Levi Ribeiro pelo trabalho que realiza na Igreja 

Assembleia de Deus. Ressalta a importancia das famílias participarem da 

igreja.  Comenta sobre a importancia do trabalho do Proerd e da possibilidade 

de estender o programa ao Colégio Estadual Padre Anchieta. Solicita ofício a 

Secretária de Saúde Viane Carbonera Martin e toda a equipe deste setor, 

parabenizando pela organização das atividades da campanha Outubro Rosa. 

Tece comentário sobre a reunião que participou e tratou sobre os seguintes 

temas: Consad, agroindústrias, Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.). 

Comenta também sobre o acordo firmado entre os presentes de um prazo de 

trinta dias para regulamentação da documentação. Comenta que votou a favor 

do projeto que trata sobre a compra do terreno da igreja. Acredita que a 

situação da rua é outra questão. Estamos tentando regularizar uma pendência 

de muitos anos atrás. Explica que a Praça da igreja é uma referência do 

município, um cartão postal. Comenta também que a manutenção da praça é 

feita pela própria igreja. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra.  

Vereador Elias cumprimenta a todos. Tece comentários sobre a nova diretoria 
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do Clube de Campo São Francisco e faz comparativo com o CTG Recanto dos 

Tropeiros que também estava na mesma situação e foi montada uma diretoria 

esse ano e está dando certo, várias pessoas da comunidade estão envolvidas. 

Relata os campeonatos realizados: bocha, escova e canastra. Isso chama as a 

famílias a participar, relata que fizeram grandes almoços com um bom lucro. 

Solicita ofício de agradecimento ao Sr. Eloir Wronski e a Administração 

Municipal por ceder o ônibus para as pessoas que participaram do curso da  

Coperdia, que tinha como tema: de olho na qualidade rural. O curso foi 

realizado a cada 21 dias no município de Santa Izabel do Oeste, aprendemos 

muito com esse curso, destaca os trabalhos realizados.  Explica que Salgado 

Filho é o município que possui mais integrados, são cerca de onze famílias 

participando da Coperdia. Relata que a empresa pretende instalar uma fábrica 

de ração no município de Enéas Marques.  Comenta sobre lucros e custos de 

produção. Enfatiza que a Empresa Aurora é uma das melhores indústrias do 

país. Vereador Elias Klein agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 

Rech cumprimenta a todos. Comenta sobre a sua participação e da Vereadora 

Teresinha no evento promovido pela Secretaria de Saúde sobre a campanha 

Outubro Rosa, contou com a grande participação das mulheres e uma 

excelente palestra ministrada. Relata que não entende o grande gasto realizado 

com a compra das camisetas das várias campanhas realizadas pela Secretaria 

de Saúde. Vereadora Teresinha explica que a maioria das camisetas do setor 

da saúde é paga pelos próprios funcionários. Presidente Doelio explica a 

rotatividade das agentes da saúde e o uso das camisetas. Vereador Gilberto 

Rech agradece pelos esclarecimentos. Comenta sobre a abertura do Pólo de 

Educação à distância no nosso município. Comenta sobre os pontos positivos 

do ensino a distância.  Solicita ofício de parabenização a Administração e a 

Secretária da Educação por essa conquista.  Explica que não votou para o 
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Presidente eleito Jair Bolsonaro, mas torce para que as coisas aconteçam da 

melhor forma possível. Comenta que não é contra  o projeto para a compra do 

terreno da Igreja. Mas entende que o projeto é bem mais amplo: desafetação 

da rua, autorização para construção, devolução do terreno e aprovação para a 

compra do terreno. Comenta sobre a forma como ocorreu a votação. Explica 

que existe a rua. Comenta que em nenhum momento foi contra, só queria mais 

esclarecimentos. Acredita que vai ficar por muitos anos essa questão da rua.  

Explica que não vai levar adiante, porém não foi seguido o regimento, e caso 

deseja-se e tem o ministério público que poderia tomar as atitudes cabíveis. 

Comenta que é fácil julgar os vereadores quem nunca vem às sessões da 

câmara e não entende os procedimentos, e ainda tem vereadores que 

alimentam essa ideia. Comenta que vai explicar para a população o que 

ocorreu e se for do entendimento dos mesmos, vai pedir para que o Prefeito 

Municipal não efetuar o pagamento do terreno e se entenderem que o projeto 

não está correto vai para o Ministério Público. Entende que poderia ter sido 

esperado mais um pouco para a votação. Comenta que tem a cabeça erguida e 

defende o município. Relata que muitas pessoas vieram aqui para fazer 

pressão na semana passada. Hoje ninguém veio na sessão.  Deseja que seja 

feito a regularização, mas tem que ter um entendimento maior. Parabeniza a 

nova diretoria do Clube de Campo São Francisco pela iniciativa.  Comenta 

sobre os seguintes assuntos: pagamento do transporte escolar e Clube 

Juventus. Pede desculpa ao presidente, explica que cada vereador tem o seu 

pensamento e tem um entendimento diferente sobre essa questão. Comenta 

sobre o abatedouro e necessidade de cobrar o que é importante para o 

município. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador 

Alfredo cumprimenta a todos. Comenta sobre o projeto de Lei nº 45/2018, que 

trata sobre os resfriadores de leite, o município tem uma contrapartida no 
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valor  de cinco mil reais. Requerimento este feito pelo Presidente Doelio e  

aprovado pelos vereadores. Comenta também sobre o Projeto de Lei nº 

43/2018, cada um tem o seu posicionamento, na terça-feira passada veio o  

jurídico do município realizar a defesa do projeto. E tirou todas as dúvidas, 

pois o projeto foi bem discutido. Explica que todos os vereadores precisam se 

posicionar. Explica que atualmente  temos o acompanhamento do engenheiro, 

naquela época não tinha, realmente   foi construído em um lote trocado. O 

valor que está sendo pago deste terreno é ilusório, é apenas para fazer a 

regularização.  É totalmente favorável a questão da rua, porém é outro projeto. 

Já conversamos com os jurídicos aqui presentes naquela sessão e os mesmos 

afirmam que legalmente não tem essa rua, mas já que o vereador diz que tem.  

Comenta sobre a reunião marcada anteriormente e que participou para tratar 

sobre o Consad.  Tece comentário sobre os seguintes assuntos: Serviço de 

Inspeção Municipal (S.I.M.); sede do Consad; qualidade dos produtos; 

agroindústrias, suspensão até realizar a regularização. Parabeniza o setor da 

agricultura por esse paço importante. Solicita ofício a Secretária de Saúde 

Viane Carbonera Martin e toda a equipe deste setor, parabenizando pela 

organização das atividades da campanha Outubro Rosa. Comenta também 

sobre a grande conquista do município que é a instalação do pólo de Educação 

a Distância. Comenta sobre os seguintes assuntos: cursos, vestibular, número 

de alunos e mensalidades.  Tece comentário sobre o Clube de Campo São 

Francisco. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereadora 

Teresinha cumprimenta a todos.  Coloca-se  a disposição da nova diretoria do 

Clube de Campo São Francisco e parabeniza pela iniciativa. Parabeniza o Sr. 

Levi Ribeiro pelo trabalho que realiza na igreja Assembleia de Deus. Agrade o  

Vereador Gilbero Rech por representar a Câmara Municipal no evento do 

outubro rosa.  Solicita ofício a Presidente do Grupo de Idosos Sra. Lidia 



Página 9 de 10 
 

Wronski pela grande participação das idosas  na campanha do Outubro Rosa. 

Comenta que está feliz com o resultado da eleição presidencial, votou no 

Presidente Eleito Jair Bolsonaro. O Brasil deu um grande passo para a 

mudança. Espera que seja investido mais em educação. Deseja um Brasil 

melhor para todos. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra.  

Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Parabeniza a nova diretoria do Clube 

de Campo São Francisco pela iniciativa. Temos como um bom exemplo o 

CTG Recanto dos Tropeiros. Importante chamar as pessoas para participar, 

principalmente as famílias. Deseja boa sorte a nova diretoria. É favorável aos 

requerimentos apresentados. Com relação à Política Nacional esperamos que o 

novo presidente faça a diferença. É bom uma mudança. Comenta que ganhou 

os seis votos. Comenta também sobre as leis aprovadas pelo legislativo que 

trata sobre o narguile e o vendedor ambulante e sobre a necessidade da 

fiscalização. Solicita que seja encaminhado ofício ao Secretário de Urbanismo 

Sr. Gilberto Bauer, solicitando que seja encaminhado a essa Casa de Leis 

algumas informações a respeito do Ponto de Moto Táxi: A Administração 

Municipal realizará a Demarcação (pintura) do Ponto de Moto Táxi? Se a 

resposta para a primeira pergunta for positiva, qual é a programação para 

realizar essa demarcação? Caso a Administração Municipal não realize essa 

demarcação, solicito que seja dada a autorização para o Senhor Alceu de Jesus 

Langner proceder com a realização da demarcação. Vereador Marcelo 

agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio deseja sucesso à nova 

diretoria do Clube de Campo São Francisco. Comenta que será encaminhado 

um ofício em nome de todos os Vereadores para o Prefeito Municipal 

solicitando que seja doado um terreno para o legislativo, para que futuramente 

seja possível a construção da sede própria. Relata que já olhou alguns terrenos. 

O próximo presidente poderá buscar recursos para essa obra. Presidente 
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Doelio agradece a presença de todos e encerra a sessão. Nada mais eu Carla 

Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai ser assinada e 

pelo presidente, vereadores e demais presentes.  

 

Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


