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Ata nº39/2017 

Ata da  Trigésima Nona Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e um de novembro de 2017, às dezenove 

horas, nas dependências da Câmara Municipal de vereadores. Sob 

a Presidência do Vereador Sr. Alfredo Pereira dos Santos, 

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 nº 

38/2017. Secretária de Assistência Social Sra. Lemir Reisdorfer 

cumprimenta a todos. Comenta sobre o Conselho Tutelar e a 

conferência. Explica os motivos pelos quais foi refeita esta lei e 

motivos para revogação das leis anteriores, como também partes 

do projeto de Lei. Explica sobre recursos que vem a partir do 

imposto de renda e as mudanças dessa lei.Comenta sobre 

entidades, criação da lei, análise do jurídico. Enfatiza dúvidas na 

questão de excluvidade para trabalhar no conselho tutelar. 

Vereador Gilberto Rech comenta que se o candidato ao cargo de 

conselheiro tutrlar for um funcionário público ele pode optar se 

fica com a remuneração de concursado ou remuneração do cargo 

de conselheiro tutelar. Sra. Lemir explica que isso vem da Lei 

Federal, não é possível tirar algo, é possível apenas acrescentar. 

Conselheiro Tutelar Sr. Sandro Bortolozo explica que o CMDCA 

pode analisar as inscrições e barar incrições irregulares. Comenta 

sobre a resolução Federal nº 170/2017. Vereador Gilberto Casa 

explica que o funionário pode escolher qual salário vai ficar. Sra. 

Juliana Welter comenta que a carga horária semanal dos 

conselheiros é 40 horas e mais o sobre aviso, em Salgado Filho é 

dois dias de trabalho. Sra. Lemir comenta sobre a forma de 

trabalho. Gilberto Rech enfatiza que é certo que esse problema vai 
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acontecer em algum período. Jurídico da Câmara Municipal Carlos 

Savaris explica que se esta na lei corre risco de acontecer. 

Vereador Gilberto Rech explica que vai ficar injusto com os 

demais conselheiros que receberam apenas um salário mínimo. 

Comenta também que a gratificação é um artigo da Lei e com 

relação a licença a saúde tem que chamar o suplente. Sra. Lemir 

comenta sobre as férias, este ano resolveram que tinham que ter 

alguém, porém não da pra chamar mais uma pessoa, porque existe 

apenas cinco vagas. Então como desta forma um tem que cobrir as 

férias do outro conselheiro. Vereador Gilberto Rech comenta que 

pode ser remunerada a pessoa com esse dinheiro que vem do 

imposto de renda. Comenta que as horas extras não podem pagar 

porque não tem cartão ponto na prefeitura municipal, porém as 

mesmas são pagas a mais de 20 anos.Sra. Lemir explica que não 

tem pressa para votar é necessário que o projeto fique adequado. 

Vereador Gilberto Rech explica que é só criar um artigo 

explicando melhor essa questão. No qual é o CMDCA que pode 

barrar, criar um parragrafo, é este conselho que tem poder.Colocar 

que não pode optar pelo salário.  Gilberto Bauer comenta sobre a 

parte que daria para acrescentar. Presidente Alfredo comenta sobre 

o artigo nº 66 e fala que não devemos votar este projeto hoje,  na 

próxima terça-feira votação ordinária com as devidas 

justificativas. Apresentação do Projeto de Lei nº 84/2017. Súmula: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito 

Adicional Suplementar por Excesso  de Arrecadação no Orçamento 

Geral do Município de Salgado Filho-PR, para o Exercício de 

2017, e dá outras providências. O Presente projeto regulamenta o 

uso do recurso Incentivo Família Paranaense, modalidade de 

confinamento para ações de Assistência Social, repassado aos 

municípios pelo Fundo Estadual de Assistência Social. Presidente 
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Alfredo convoca as Comissões Permanentes para realizar os 

pareceres do projeto. Sra. Juliana Welter comenta sobre os 

recursos que veio através do Programa Família Paranaense. Um 

programa importante, onde o estado esta cobrando cada vez mais, 

fazer mais reuniões, adesões, se não o recurso para de vir. Explica 

que o recurso de sessenta mil foi utilizado para manter a secretária  

e agora foi decidido adiquirir um automóvel completo. Explica que 

a aconstrução da brinquedoteca vai ser entre o cras e o prédio das 

oficinas. Vereador Gilberto Rech questiona se tem um resultado 

específico das crianças que participam das oficinas. Sra. Juliana 

responde que os resultados demoram para aparecer. Vereador 

Gilberto Rech comenta que acha errada a questão da utilização do 

ônibus com o respectivo valor do cigurro. É mais barrato contratar 

uma empresa para fazer as viagem necessárias. Sra. Lemir explica 

as condições que o ônibus veio, e quando foi solicitado e como é 

utilizado. Vereador Gilberto Rech comentou que devia ter passado 

um projeto pela camara pedindo que mudasse o recurso. A 

Assistência Social Sra. Silvana Welter comenta sobre o Programa 

Família Paranaense, o incentivo, explica as atividades que o Cras 

desenvolve, o qual tem dois grupos, e cada família tem uma 

carterinha, são as que participam do programa família paranaense, 

até o final do ano tem que ter 100 famílias cadastradas,explica que 

no Programa Bolsa Família tem 140 famílias cadastradas. 

Enafatiza que tem três anos para trabalhar com cada família, para 

que elas possam se virar sózinhas. Explica também que tem 

famílias que já melhoraram muito, porém ainda tem algumas 

famílias que precisam melhorar bastante. Comenta sobre o 

programa rural, incentivo para agricultar, a maioria esta pedindo 

para comprar vaca de leite. Explica que os resultados nos 

programas são demorados. Comenta também sobre o EJA, e o 
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Programa Juro Zero. Comenta sobre os encontros quinzenais e os 

trabalhos realizados. Explica que ano que vem eles vão para a 

classificação e o Cadastro único tem renda declatória, vai para o 

cadastro geral, o próprio governo que vai escolher as famílias que 

vão participar do programa família paranaense, alguns requisitos 

que influenciam a participação no programa: falta de habitação e 

não ter banheiro.Sra. Nara Morando explica sobre o cadastro 

único. Baseado nele vai ser destinados os programas. Vereadora 

Teresinha comenta sobre a fiscalização. Sra. Nara explica que a 

fiscalização só vai acontecer a partir da denuncia de qualquer 

pessoa. Explica que da pra trazer carteira assinada ou declaração 

dos chefes. O recadstramento legalmente é a cada 2 anos, mas em 

Salgado filho acontece  todos os anos. Vereador Gilberto Bauer 

explica que tem uma pessoa que tem terreno e esta incrito para 

ganhar uma casa na cidade. Sra. Lemir solicita que os vereadores 

podem trazer a informação para que sejam verificadas. Vereador 

Gilberto Rech comenta sobre as pessoas que participam do 

programa família paranaense e a questão de exames médicos. Sra. 

Silvana explica que essas são as pessoas prioritorias por ter a 

carteirinha quando precisam de remédio,porém  a Secretária Viane 

vai ter que avaliar se tem ou não recurso para pagar a medicação. 

Vereador Gilberto Rech explica que tem que ver se tem ou tem  

recurso. Sra. Silvana explica que é a secretaria de saúde que tem 

autonomia. Caso a medicação ou exame for autorizado tem que 

aparecer na carterinha para ter um controle. Apenas oriento, mas a 

secretária tem autonomia. Essas informações vão ser lançadas em 

um sistema. Explica também porque alguns saem do programa ou 

permanecem (o que mais influencia é a habitação). Caso essa 

pessoa realmente tem lote tem que ser tirado do programa e 

colocar outra pessoa, ainda esta em tempo de não errar. Presidente 



Página 5 de 9 
 

Alfredo solicita que viesem a cada 6 meses trazer relatórios de 

como estão o andamento das famílias. Leitura do convite para 

Audiência Pública da frente parlamentar contra a prorrogação dos 

contratos de pedágios, recebido da Assembleia Legislatativa. 

Leitura do Convite para o Jantar promovido pelos Jovens da Igreja 

Assembleia de Deus. Leitura do Convite para a 2º reunião do 

Censo Agro 2017. Leitura do Convite para reunião com as equipes 

sub 17 veteranos e femenino. Leitura do convite para cerimônia de 

formatura do Programa um olhar para o Futuro promivido pela 

Cresol. Leitura do Ofício nº 374/2017 recebido da Prefeitura 

Municipal, assunto resposta ao Ofício nº 272/2017 CMSF.Leitura 

do Ofício nº 375/2017, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: 

Sessão Ordinária. Quinta feira rossoni e Ademar traiano as 15:30 

horas no bosque municipal, alguém vai fazer uma doação do 

lanche.  Apresentação do Projeto de Resolução nº 02/2017. 

Súmula: Altera a Estrutura Admnistrativa da Câmara Municipal de 

Vereadores de Salgado Filho Paraná e da outras providências. 

Presidente Alfredo Convoca as Comissões Permanentes para 

realizarem o parecer do projeto de Lei. Primeira votação do 

Projeto de Lei do Executivo nº 83/2017. O referido projeto 

recebeu paraceres favoráveis das Comissões Permanenstes da 

Câmara. Súmula: Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente no Município de Salgado Filho e dá 

outras providências. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado em primeira votação. Segunda votação do Projeto de Lei 

do Legislativo nº 06/2017. Autoria Vereador Gilberto Casa. 

Referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões 

Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 

Súmula: Dá nome a Rua existente na Planta Geral de Cidade de 

Salgado Filho. Fica por meio da presente lei denominada 
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“ARTIMEDIO FRIGO” a Rua 32 que se inicia na Rua Selvino 

Felippi terminando na Chácara 28. Colocado em votação no 

plenário foi aprovado em Segunda votação.Vereador Gilberto 

Bauer assume a Presidência da Câmara. Segunda votação do 

Projeto de Lei do Legislativo  nº07/2017. Referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação.Autoria Vereadores: Doelio da 

Silva Rosa, Alfredo Pereira dos Santos e Gilberto Rech. Súmula: 

Dá nome a Rua existente na planta geral da cidade de Salgado 

Filho. Fica por meio da presente lei denominada “Rua Luiz 

Hermete Arisi” que se inicia na rotatória da Avenida Presidente 

Dutra, terminando na chácara 01 e 10. Colocado em votação no 

plenário foi aprovado em segunda votação. Vereador Alfredo 

assume a Presidência da Câmara. Votação do Requerimento 

nº53/2017. De autoria dos vereadores: Gilberto Casa e Gilberto 

Bauer. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a 

viabilidade de providenciar a abertura de um Pólo de Apoio 

Presencial com cursos de Graduação e Pós-Graduação na 

modalidade de Ensino a Distância no município de Salgado Filho – 

PR. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação do 

Requerimento nº 54/2017. Autoria vereadores: Doelio da Silva 

Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal veja a viabilidade de providenciar a substituição dos 

dois automóveis Spins que estão no setor da Saúde e realizam 

viagens com objetivo de levar pacientes para consultas e 

tratamento em outros municípios como: Pato Branco, Cascavel, 

Curitiba entre outros. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado. Apresentação do Requerimento nº 55/2017. Autoria 

Vereador Marcelo Barili. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal veja a viabilidade de providenciar a extensão da rede de 
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água da Linha Peroba até a propriedade do Senhor Leocir Riger. 

Vereador Marecelo Barili defende o requerimento: explica que a 

necessidade de água potável, não que não tenha, mas chega nessa 

época do ano a família fica sem água potável para beber, para os 

outros serviços utiliza água do açúde. Passada a palavra a platéia: 

Passada a palavra aos vereadores. vereador Gilberto Bauer. 

Cumprimenta a todos. Agredece a presença e as explicações.  

Adimira o dom da Silvana para trabalhar com essas pessoas. 

Agradece aos votos favoráveis ao seu requerimento. Vereador 

Gilberto Casa. Cumprimenta a todos.  Comenta sobre a 

importancia das informações. Agredece os votos ao seu 

requerimento. Agradece aos votos favorávies aos projetos com os 

nomes de ruas. Comenta sobre o convite para quinta-feira, a 

presença dos deputados Valdir Rossone e Ademar Traiano para 

assinar os convênios: Casa Popular, calçamento, vigas da ponte e 

reforma da prefeitura municipal. Vereador Doelio comprimenta a 

todos. Agradece a todos pelos votos favoráveis nos Projetos de lei 

de sua atoria e requerimento. Agradece pelos esclarecimentos da 

Assistência Social. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. 

Agrdece ofíco resposta da Jennipher dos Santos. Comenta sobre o 

programa família paranaense, cada família é um caso e depende 

muito delas. Relata Viagem a Curitiba, plantando a semente agora, 

para colher frutos mais tarde,foi a sua primeira viagem como 

vereador a Curitiba, vicitaram os gabinetes dos Deputados Felipe 

Francisquini, Paulo litro, Fernando Francisquini e Leandre Dal 

Ponte. Buscam o bem do município é obrigação dos vereadores. 

Explica que logo vai vir um caminhão caçamba através do 

Deputado Fernando Giacobo. Vereador Izelso cumprimenta a 

todos. Comenta que ficou muito satisfeito com as questionamentos 

do vereador Gilberto Rech, inicialmente votaria contra o Projeto 
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de Lei 83/2017. Comenta sobre a viagem a Curitiba e que foi bem 

recebido e foram em busca de emendas para o município. Espera 

que também possa ter uma rua para colocar o nome da família 

Smaniotto. Vereador José cumprimenta a todos. comenta sobre a 

reunião de esporte, não vai poder estar presente, espera que neste 

ano tenha algumas mudanças porque foi prejudicado ano passado. 

Não acha correto que o campeonato de futsal não vai ter um 

campeão da cidade e um campeão do interior, devia ter uma final 

para cada categoria. E depois uma final municipal. Solicita ofícico 

a Secratria de saúde Viane Martins para que seja informado a esta 

Casa de Leis os dias e horários de atendimento do poste de saúde 

da Linha Bandeirantes. Presidente Alfredo explica que as equipes 

que decidem como vai funcionar o campo. É necessário participar 

do arbitral, pois é nesse dia que se descute as regras do 

campeonato. Vereador Gilberto Bauer explica como 

funcionamenta o arbitral. Vereadora Terezinha cumprimenta a 

todos. Reunião produtiva. Agradece a platéia e as explicações. 

Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Agradece os votos 

favoráveis ao projeto de lei e requerimento. Parabeniza as famílias 

homenageadas Arisi e Frigo. Comenta sobre o Projeto de Lei nº 

83/2017, tem mais 3 partes do projeto para ser analisada, a qual 

cabe a comissão de redação e justiça, olhou apenas o que cabe a 

comissão de finanças e orçamento. Solicita Ofício ao jurídico da 

prefeitura, solicitando informações sobre o setor de Recursos 

Humanos a respeito dos avanços de níveis com relação a tempo de 

serviço e escolaridade de todos os funcionários se estão todos de 

acordo com a legislação,ou seja corretos. Caso não obetenha 

resposta mais tarde vai para o Ministério Público para fazer uma 

sindicância neste setor. Comenta sobre a análise das funcionárias 

da Assistencia Social e o crescimento que já tiveram no decorrer 
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dos anos. Enfatiza que são as críticas que fazem com que as 

pessoas melhoram cada vez mais. Presidente Alfredo agradece a 

presença de todos. Parabeniza Lemir, Silvana e a equipe pelas 

explanações e pelo trabalho realizado. Agradece aos votos ao 

projeto do legislativo. Reforças os convites.  Agradece a presença 

do Conselho Tutelar, e o Vice Prefeito Astério. Comenta sobre o 

evento da família Klein. Que a data seja mantida para essa festa no 

município. Convida a família para participar de uma 

sessão.Comenta sobre  a semi final do campeonato no dia 02 de 

Dezembro horário 19:00 horas. No Dia 14 de Dezembro final as 

19:00 horas.  Nada mais eu Carla a Luciane Barcarol lavrei a 

represente ata  que lida e provada, assinada e pelo  presidente, 

vereadores e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 21 de  novembro  de 

2017.  

Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

GilbertoB auer :______________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________ _________________________ 

Gilberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


