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Ata nº56/2018 

Ata da  Quinquagésima  Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia quinze 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:Retorno do Vereador Gilberto 

Casa que estava em licença para tratar de assuntos particulares pelo período 

de trinta dias. Presidente Doelio indica o Vereador Golberto Casa para 

ocupar o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora e para o Cargo de 

Presidente da Comissão de Finanças e  Orçamento pelo período que a 

Vereadora Teresinnha Lenir da Silva Quell se encontrar de licença para 

tratar de assuntos particulares, devendo retornar a esta casa na data de 11 

de junho de 2018, onde assumirá novamente suas funções perante a Mesa 

Diretora e a Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura, aprovação e 

assinatura da  Ata  da Sessão Ordinária nº 55/2018. Leitura do 

Requerimento nº 04/2018. Assunto: Licença Vereadora Teresinha Lenir da 

Silva Quell. Leitura do Convite recebido do CRAS – Centro de Referência 

de Assistente Social,Assunto: Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.Leitura do Ofício nº 

112/2018 rececibido co Centro Profissional de Educação a Distância . 

Segunda votação do Projeto de Lei do Executivo Nº 29/2018. O referido 

projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da 

Câmara Municipal de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: 

Dispõe sobre repasse de recursos mensais aos médicos cooperados dentro 

do Programa Mais Médicos para o Brasil e PROVAB, com a finalidade de 

auxílio moradia, alimentação e transporte. Colocado em votação no 
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plenário foi aprovado em segunda votação. Segunda Votação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 02/2018. O referido projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamentos.Autoria dos Vereadores Teresinha Quell e Gilmar de Oliveira. 

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário de Salgado Filho, Estado 

do Paraná, ao Senhor Fernando Leonardi. Colocado em votação no plenário 

foi aprovado em segunda votação. Apresentação 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. Vereador Gilberto Casa 

defende o requerimento: comenta que já foi conquistado os  recursos para a 

efetivação deste projeto. Cada lixeira contém 4 cestos para separação do 

lixo. Explica que a poucos dias teve uma palestrada explicando sobre a 

separação do lixo. Apresentação 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. Vereador 

Gilberto Rech defende seu requerimento: é a rua que da acesso a fábrica, 

fica próximo  a residência do Sr.  Jailton Giradi, é necessário abrir a Rua  

para poder fazer os encanemantos de água. Explica que esse é um  pedido 

dos moradores. Vereador Alfredo dos Santos assume a Presidência da 

Câmara para votação de um requerimento. Votação do Requerimento nº 

28/2018.Autoria Vereadores: Doelio da Rosa e Gilberto Rech. Súmula: 

Solicita que a Administração Municipal na medida do possível faça a 

construção de uma ponte de concreto na Linha Code. Colocado em votação 

foi aprovado. Presidente  Doelio assume novamente a Presidência da 

Câmara. Vereador Izelso ausenta-se da sessão por motivos de saúde. 

Passada a palavra livre:  Passada a palavra aos vereadores: Vereador Elias 

cumprimenta a todos. Comenta sobre requerimento da Rua Nº42, e as 

melhorias necessárias para fazer  a abertura da mesma. É muito importante 
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e necessário está obra para que as pessoas não precisem fazer uma volta 

muito grande, inclusive é até mais seguro.  Também é necessário colocar 

uma placa de sinalização no local porque o fluxo de veículos e motos é 

muito grande. Vereador Gilmar cumprimenta a todos. Deseja boas vindas 

ao Vereador  Gilberto Casa.Solicita ofício a administração para que seja 

realizada a cassação da permissão do Ponto Táxi da Linha Tiradentes. 

Tendo em vista que a pessoa responsável pelo ponto não fica no devido 

lugar estipulado por lei há vários anos, prejudicando de certa forma os 

outros taxistas. Inclusive está é uma reclamação dos outros taxistas. 

Vereador José cumprimenta a todos.  Solicita ofício ao Setor de Urbanismo 

para que seja realizada a construção do calçamento que dá acesso a 

residência da Senhora Romilda Dutra na Rua Domingos Pastre. Este 

calçamento foi retirado para fazer a construção do calçamento na rua 

principal e posteriormente seria feito novamente o calçamento que dá 

acesso a residência da Senhora Romilda Dutra. Porém todas as entradas das 

outras residências da rua já foram arrumadas com exceção da residência da 

Senhora Romilda Dutra. Solicita ofício de agradecimento ao CTG Recanto 

dos Tropeiros pela realização do 11º Rodeio Crioulo  Interestadual. É muito 

importante que mantenha-se essa tradição no município.Vereador Marcelo 

cumprimenta a todos. Também solicita ofício de agradecimento ao CTG 

Recanto dos Tropeiros pela realização do 11º Rodeio Crioulo  

Interestadual. Solicita ofício ao Setor de Urbanismo para que sejam 

realizadas as adequações necessárias para resolver o problema da fossa 

séptica que estourou na Indústria de Confecções Giramar. O qual trouxe 

vários transtornos para os moradores que residem nas proximidades e 

também para os funcionários da fábrica que ficaram com alguns banheiros 

interditados. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Agradece por 

retornor a Câmara depois de trinta dias de licença. Mesmo estando fora  

trabalhou em prol do município. Parabeniza Vereador Elias pelo tempo que 
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esteve a frente da Secretaria de Obras. Se coloca a disposição do Vereador 

Gilmar no que for necessário. Solicita ofício de agradecimento ao CTG 

Recanto dos Tropeiros pela realização do 11º Rodeio Crioulo  

Interestadual. Solicita ofício a Secretaria de Saúde pelo bom trabalho 

realizado no último fim de semana no 11º Rodeio Crioulo Interestadual, 

evento este promovido pelo CTG Recanto dos Tropeiros. Principalmente 

pela eficiência demonstrada no incidente ocorrido no final da tarde do 

domingo.Solicita Ofício ao Setor de Urbanismo em forma de 

agradecimento pelo inicio das obras de construção de tubulações em alguns 

pontos do município: Rua Bortolo Centenaro; parte da Rua André Battisti; 

Parte da Rua Fritoldo Krause e parte da Rua Vereador João Spessatto. 

Requerimento de sua autoria e da Vereadora Teresinha Quell. Os  recursos 

para execução desta obra foi conseguido junto ao Instituto  das Águas. 

Solicita ofício de agradecimento pelo ótimo traballho realizado pelos 

recenseadores do IBGE no Senso Agropecuário realizado neste 

município.Explica que auxiliou alguns recenseadores que estavam com  

dificuladade de encontrar os proprietários que não residem no município. 

Nos próximos dias vamos ficar sabendo as  informações sobre o setor 

agrícola de Salgado Filho.Explica também que participou essa semana da 

reunião com o pessoal do registro de imóveis. Solicita Ofício de 

parabenização a APAE pela realização do excelente Jantar servido em 

comemoração ao dia das Mães. A população do nosso município sempre 

contribui com essa instituição.  Presidente Doelio comenta que segundo 

dados preliminares do Senso Agropecuário repassado pelos funcionários do 

IBGE na reunião de encerramento dos trabalhos neste município, ouve uma  

queda significativa na produção de milho e de leite. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Convida a todos para a continuação da Copa Aesupar  

no próximo domingo e também para a rodada do Campeonato Suíço 

Municipal. Explica que as rodadas de  semi final  e final do Campeonato  
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Suiço vão ser realizadas no campo municipal, por proporcionar melhor 

acomodação a plateia. Comenta sobre alguns problemas no campeonato 

que serão julgados pela comissão do campeonato. Informa que na próxima 

quinta - feira acontecerá reunião no ginásio de esportes  para tratar da 

segunda fase do campeonato de bocha. Vereador Gilberto Rech 

cumprimenta a todos. Comenta sobre o ótimo jantar da APAE servido no 

último sábado,é uma entidade que merece respeito. Acredita que o rodeio 

devia ter sido feito em outra data. Como o município é pequeno a APAE 

acabou saindo no prejuízo. Explica que a  APAE vive de doações, os 

funcionários são pagos pelo Estado,porém a manutenção, merenda, luz, 

água entre outras despesas são pagos com o dinheiro arrecadado com as 

promoções e  as doações.Explica que não participou do rodeio por este 

motivo. É necessário verificar o calendário festivo antes de marcar alguma 

promoção. Explica que  faltou a população do município participar do 

jantar, grande parte das pessoas presentes no jantar residem em outros 

municípios. Solicita Ofício ao Setor de Urbanismo para que seja construído 

um quebra-mola ou faixa elevada na rodovia próximo ao acesso do Bairro 

São Francisco. Justifica-se o pedido devido ao grande movimento de 

veículos e pedestres. Comenta sobre o término das obras de calçamento no 

interior, onde o município investiu uma grande quantia, como por exemplo, 

o calçamento da Linha Tiradentes. Relata dificuldades enfrentadas para a 

execução dessas obras.  Tece comentário sobre ano  eleitoral, e explica que  

vai trabalhar para  deputados que tem uma base no município. Explica que 

Será candidato novamente na próxima eleição. Vereador Alfredo solicita 

Ofício de parabenização a Secretaria de Saúde pela conquista e solenidade 

de Inauguração do Polo Academia da Saúde. Essse ofício deve ser 

estendido aos Deputados que disponibilizaram emendas para a contrução 

desta Academia: Deputado Federal Nelson Meurer, Deputado Estadual 

Wilmar Reichembach e Deputado Federal Zeca Dirceu. Vereador Gilberto 
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Rech comenta sobre as boas condições de trabalho das máquinas do pátio 

de obras.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, 15 de Maio de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :______________________________________________ 

Gilberto Casa :_________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Gilmar de Oliveira : ________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

José Favaretto:____________________________________________ 

Marcelo Barili: ____________________________________________ 


