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Ata nº66/2018 

Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia sete de agosto 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 65/2018. Leitura do Convite para a Solenidade em 

comemoração do 21º Batalhão de Francisco Beltrão. Leitura do Informativo 

dos Recursos pagos ao município recebido da Câmara dos Deputados. Leitura 

do comunicado recebido da UVEPAR. Leitura do convite recebido da 

ACAMSOP, assunto: Carta Sudoeste. Segunda Votação do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 03/2018. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões Permanentes da Câmara de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação.  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. Colocado em segunda votação no plenário foi 

aprovado. Apresentação do Projeto de Lei do Legislativo Nº19/2018. Súmula: 

Dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e de pessoal da 

Câmara Municipal de Salgado Filho/PR. Presidente Doelio convoca as 

comissões Permanentes da Câmara Municipal para realizarem os pareceres do 

Projeto de Lei. Apresentação do Requerimento nº 46/2018. Autoria Vereador 

Gilberto Rech. Súmula: Excelentíssimo prefeito, venho através desse 

requerimento, solicitar que seja alterado o plano de cargos e salários dos 

funcionários da prefeitura municipal em relação aos seguintes cargos do 

Anexo II da Lei Municipal n. 23/2012 de 04/04/2012 pertencentes ao Grupo 
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Ocupacional Operacional: Borracheiro, Eletricista, Mecânico, Auxiliar de 

Mecânico Motorista, Operador de Máquinas, Soldador e Tratorista. Com 

relação a esses cargos os mesmos possuem três níveis de elevação conforme o 

grau de instrução de ingresso no mesmo: Classe A – Nível fundamental, 

Classe B – Nível Médio e Classe C – Nível Superior. Assim, venho requerer 

por meio deste, que os ocupantes dos cargos mencionados acima, deste 

enquadramento dentro do plano de cargos e salários do grupo operacional 

passem os seguintes níveis de elevação quanto ao ingresso por formação em 

nível de ensino, passando a ter o ingresso por ensino fundamental incompleto, 

fundamental completo e ensino médio completo. Ainda, que os ocupantes 

destes cargos após a alteração do Plano de Cargos e Salários passem a se 

enquadrar com os seguintes vencimentos: Os da Classe A com formação em 

nível fundamental incompleto, os enquadrados na Classe B com formação em 

nível fundamental completo e os dá Classe C com formação ensino médio 

completo. Este requerimento tem por objetivo propiciar uma melhor 

valorização do servidor público que pertence a esse Grupo ocupacional dentro 

do Executivo. Vereador Gilberto Rech defende o requerimento: explica que os 

funcionário do serviço geral já estão enquadrados dessa forma.  Comenta 

sobre as leis municipais vigentes. Nenhum dos funcionários até hoje cursaram 

o Enino Superior para poder se enquadrar no nível C. Senhora Gilvana 

Canesso responsável pelo Setor de Recursos Humanos cumprimenta a todos. 

Agradece a Administração Municipal e os Vereadores pela compreensão na 

aprovação do novo Estatuto dos Servidores. A partir desta aprovação vai ficar 

melhor de trabalhar. Comenta sobre o novo Plano de Cargos e Salários que 

depende do Estatuto dos Servidores. Acredita que é justa essa mudança. Vai 

ser necessário verificar juridicamente a possibilidade de regredir na tabela. 

Comente sobre o grau de responsabilidade da classe desses funcionários 
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citados. Tece comentário sobre possível impacto financeiro que deve ser 

analisado pela contabilidade. Atualmente são vinte e cinco funcionários, 

destes doze estão na letra A e treze estão na letra B. São medidas necessárias. 

Explica que foi contratada uma empresa para realizar um estudo da volta ou 

não do fundão. Comenta sobre Insalubridade. Comenta também que com o 

concurso o índice de pessoal vai diminuir, é necessário valorização dos cargos 

e de outros funcionários. Vereador Gilberto Rech explica que já foi contratado 

a empresa para fazer a perícia médica dos funcionários.  Comenta sobre cursos 

técnicos nas áreas de atuação destes profissionais. Apresentação do 

Requerimento nº 47/2018. Autoria Vereador José Favaretto. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal repasse uma retro escavadeira para uma nova 

associação de agricultores a ser formada ou repasse para uma associação de 

agricultores já formada. Porém se optado repassar a retro escavadeira para 

uma associação de agricultores já formada, deve ser contratado outro operador 

de máquinas, para que o operador atual da associação não se sobrecarregue de 

serviço e não consiga realizar os trabalhos com as duas máquinas. Vereador 

José Favaretto defende o requerimento. Explica que essa máquina seria 

importante para ajudar os agricultores, está difícil uma máquina do portão para 

dentro das propriedades para realizar os serviços necessários.  Vai ser 

encaminha uma emenda parlamentar para a aquisição deste equipamento. 

Enfatiza que se for escolhido contemplar uma associação já formada é 

importante  ficar uma pessoa disponível para trabalhar com esse equipamento. 

Ressalta que o setor rodoviário já tem várias máquinas para realizar os 

trabalhos no município. Apresentação do Requerimento nº 48/2018. Autoria 

Vereador Gilberto Rech. Súmula: Excelentíssimo prefeito, venho através 

desse requerimento, solicitar que a prefeitura Municipal solicite informações 

abaixo junto a Empresa Simone Wiezorek, instalado em nosso município, uma 
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vez que conforme oficio 81/2018 expedido pela Câmara Municipal ao 

Executivo na data de 04 de junho de 2018 o mesmo em resposta através do 

ofício 022/2018 de 12 de junho de 2018, informou que a mesma se enquadra 

em microempreendedor individual. Ainda, conforme documentação anexa ao 

ofício, a empresa acima mencionada possui alvará de funcionamento como 

microempreendedor individual, sendo que se vislumbra da referida empresa 

como ramo na atividade de comércio varejista de artigos de vestuário e 

acessórios, pelo porte que a mesma possui, não esteja enquadra na categoria 

adequada, assim, trazendo prejuízos em relação ao geração de tributos para 

nosso município.Desta forma, solicito que o Setor de Tributação da Prefeitura 

apure se o porte da empresa contempla o enquadramento informado, e, em 

caso de verificado qualquer divergência quanto as informações prestadas pela 

Empresa Simone Wiezorek, seja notificada a Receita Estadual para que apure 

possíveis irregularidades fiscais em relação a mesma.Este requerimento tem 

por objetivo valorizar as empresas que possuem seu funcionamento regular e 

que contribuem com seus impostos para com o município.Vereador Gilberto 

Rech defende o requerimento: comenta sobre a necessidade da votação deste 

requerimento. Comenta também sobre a definição de microempeendedor 

individual e limite de faturamento. É visível que a loja Luca 10 tem uma 

venda muito maior. Os outros comércios que estão pagando certo saem 

perdendo. Hoje essa empresa deixa de contribuir e deixa de gerar imposto que 

pode ser revertido em melhorias para o município. Essa empresa não ajuda o 

município de forma alguma. Nós em quanto vereadores somos fiscalizadores 

do município.  Passada a palavra a platéia: Vereadora Teresinha ausenta-se da 

sessão devido ao falecimento de um parente. Sra. Gilvana Canesso agradece a 

homenagem a sua família. Sr.Claudir Petri comenta sobre a importancia da 

aprovação do requerimento de autoria do Vereador Gilberto Rech. Agradece  a 
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Sra. Gilvana Canesso pelas explicações. Secretário de Obras Sr. Francisco 

Caumo cumprimenta a todos.  Explica o andamento das obras e a importancia 

da coloaboração de toda a equipe. Missionário Celso Machado cumprimenta a 

todos. Convida a todos para o 2º Congresso de música promovido pela Igreja 

Assembléia de Deus, que acontecerá nos dias 17,18 e 19 de agosto de 2018. 

Na sexta e no sábado o evento acontecerá na Igreja e no domingo no Bosque 

Municipal, com a realização de almoço no valor de $ 15,00 reais. Senhor Luiz 

Fernando da Silva Haefliger cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

dificuldade encontrada pelos funcionários da empresa Giramar com a 

iluminação pública e com a estrada que os funcionários utilizam todos os dias. 

Vereador Gilberto Rech explica que foi feito um projeto para a iluminação 

pública. Explica também o trabalho que vai ser realizado pela Sanepar e as 

adequações necessárias na referida rua. Secretário de Urbanismo Sr. Gilberto 

Bauer cumprimenta a todos. Comenta que em breve vai ser realizada a 

licitação para a compra de lâmpadas.  Comenta também sobre prorrogação do 

contrato de trabalho do eletricista. Comenta sobre as melhorias que vão ser 

realizadas na referida Rua juntamente com o Setor de Obras.   Passada a 

palavra aos Vereadores: Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. 

Explica que estamos aqui para atender a população, o vereador tem a função 

de fiscalizar e também é mensageiro dos funcionários e agricultores. 

Parabeniza Francisco Caumo e os funcionários pelo trabalho. Os 

investimentos no setor rodoviário devem continuar. Um trabalho muito bem 

feito de cascalhamento nas estradas. Explica que no ano passado a Câmara 

Municipal devolveu cerca de noventa e um mil reais aos cofres da Prefeitura 

Municipal. Esse ano a Câmara Municipal está economizando e vai devolver 

mais dinheiro ainda para ajudar o executivo. Comenta sobre a construção da 

Ponte, Rede de água e iluminação pública. Vereador Gilberto Rech agradece e 
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devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

importancia do Requerimento do Vereador Gilberto Rech. Tece comentário  

sobre a explanação da Sra. Gilvana Canesso e o direito dos funcionários. 

Parabeniza a equipe do Setor de Obras e o Sr. Francisco Caumo pelo com 

trabalho que estão realizando. Parabeniza o Setor de Urbanismo pelo bom 

trabalho que vem desenvolvendo. Comenta sobre a obra da ponte.   

Cumprimenta o Sr. Luiz Fernando pela colocação. Relata que a abertura da 

rua facilitou o trânsito, mas tem que  ser melhor organizada. Comenta sobre a 

obra da passarela e a busca recursos para a efetivação da mesma. Comenta 

também sobre o requerimento do Vereador  José. É necessário fazer a 

requerimento e buscar emendas para a efetivação dos mesmos. Já está 

chegando o ônibus conseguido através da emenda parlamentar do Deputado 

Nelson Meurer. Comenta sobre reunião dos vereadores da base com a 

administração que acontece todo o mês. Convida a todos para semifinal do 

campeonato categoria força livre suíço no dia 12/08/2018, com início 14:30 

horas. Convida a todos para dia 17/08/2018 amistoso contra Francisco Beltrão. 

Comenta também sobre o lançamento do campeonato municipal com as 

seguintes categorias: futsal feminino, masculino, sub 17 e veteranos. Vereador 

Alfredo agradece e devolve a palavra.  Vereador Marcelo cumprimenta a 

todos. Parabeniza Sr.Francisco Caumo e a equipe pelos trabalhos realizados. 

Comenta sobre projeto que auxiliaria no trabalho deste setor  que contemplaria 

a passagem de veneno nas laterais das estradas. Inclusive já foi mencionado 

aqui na Câmara Municipal. Importante a qualidade do serviço que está sendo 

realizado no setor de obras, estão sendo feitas estradas bem largas e com 

bastante cascalho. Questiona o secretário de obras se vai demorar a conclusão 

das melhorias na estrada. Sr. Francisco explica que já estão na Linha 

Concórdia e que não vai demorar a conclusão. Vereador Marcelo questiona se 
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a próxima Linha a ser atendida é a Linha Peroba, e se vai contemplar toda a 

estrada. Sr. Francisco explica que sim. Vereador Marcelo comenta também 

sobre a possibilidade de fazer a terraplainagem do campo. Relata que já foi 

começada a reforma da igreja. Essa terra que vai ser tirada pode ser utilizada 

no campo. Relata o planejamento para a execução da obra do campo que 

também contempla cercar e iluminar. Comenta também da possibilidade de 

mais tarde até sediar algumas partidas dos campeonatos municipais. Vereador 

Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso  cumprimenta a 

todos.Comenta sobre a necessidade de realizar melhorias na estrada (cascalho)  

próximo a entrada da propriedade do Sr. Marcos Bongartem na Linha São 

Roque. Sr. Francisco Caumo explica que é um loteamento embargado pela 

justiça, e apenas uma rua está aberta no mapa, e essa vai ser cascalhada. 

Algumas não podem ser mexidas, porque estão com medidas irregulares. Sr. 

Gilberto Bauer explica que é de responsabilidade do proprietário do 

loteamento o Sr. Marcos Bongarte realizar as melhorias necessárias. Esses 

terrenos foram vendidos de forma irregular. O Promotor determinou que o Sr. 

Marcos devesse recolher a taxa e daí a prefeitura pode realizar as melhorias 

necessárias. Vereador Izelso agradece aos Vereadores Gilberto Rech e José 

Favaretto pelos importantes requerimentos apresentados. Vereador Izelso 

agradece e devolve a palavra. Vereador José Favaretto cumprimenta a todos. 

Comenta que é a favor do requerimento dos funcionários, não precisa de 

faculdade, mas sim de prática. Parabeniza as pessoas que trabalham no 

município, pois depois que se aposenta tem pouco direto, é importante lutar 

para melhorar as coisas para essa classe. Comenta que se surgir a 

oportunidade era importante homenagear o Ex-Prefeito Pedro Claudionor dos 

Santos com o nome de uma rua, pois o mesmo deixou obras importante para o 

município. Pede o apoio dos vereadores na votação do Requerimento da retro 
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escavadeira.   Explica que as coisas estão mudando na agricultura, os jovens 

estão indo embora, é importante ter máquina para auxiliar no trabalho do 

campo. Vereador José agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio explica 

que também pensou nessa homenagem ao Ex Prefeito Pedro Claudionor dos 

Santos que deixou obras importantes para Salgado Filho: Casa Familiar, 

calçamento entre as Linhas Bandeirantes e Tiradentes, asfalto saída para o 

município de Flor da Serra do Sul. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a 

todos. Importante a colocação do Sr. Luiz Fernando. Já foi aprovado um 

requerimento na Câmara Municipal para que seja realizado um estudo para 

melhorar a iluminação pública. Administração entendeu a necessidade de 

fazer esse estudo e foi realizada a troca das lâmpadas normais por lâmpadas de 

LED no trecho que vai do posto de gasolina até o bosque municipal, está 

sendo avaliada a economia de energia. Cumprimenta a Sra. Gilvana Canesso 

pela explanação. Comenta sobra à valorização dos funcionários. Solicitou um 

ofício pedindo a revisão e estudo das classes dos funcionários. Comenta sobre 

a importancia do requerimento do Vereador Gilberto Rech. Agradece ao setor 

rodoviário pelo bom trabalho que está realizando. Parabeniza Sr. Gilberto 

Bauer pelo bom trabalho a frente do Setor de Urbanismo. Comenta sobre o 

trecho em andamento de calçamento. Tece comentário sobre a busca de 

recursos para nosso município através dos deputados. Comenta sobre a obra 

da brinquedoteca, calçamentos e ponte que dá acesso ao Bairro Mirante do 

Bosque. Agradece ao Deputado Ademar Traiano pelo empenho de algumas 

emendas. Comenta também sobre a chegada de um novo automóvel spin para 

o setor da saúde. Tece comentário a respeito do Loteamento do Sr. Marcos 

Bongarte e a reivindicação da população a cerca de melhorias. Tem uma placa 

no loteamento indicando a proibição de vendas de lotes. Relata que o 

Promotor deixou claro que é de responsabilidade do proprietário organizar o 
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loteamento. Sr. Francisco Caumo relata que o Sr. Marcos já recolheu a taxa na 

prefeitura e vai ser realizada as melhorias necessárias na referida rua. 

Vereador Gilberto Casa comenta sobre a necessidade de o município ter o 

plano diretor. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador 

Elias cumprimenta a todos. Comenta que vai votar favorável ao Requerimento 

de autoria do Vereador Gilberto Rech, é justa a valorização desta classe de 

funcionários. Explica que durante o ano que esteve à frente do setor de obras 

choveu muito, o que acabou dificultando a realização dos trabalhos. 

Parabeniza o Sr. Francisco Caumo e a equipe do Setor Rodoviário pelo ótimo 

trabalho que vem desenvolvendo. Parabeniza também o Sr. Gilberto Bauer e a 

equipe do Setor de Urbanismo pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo. 

Parabeniza a Sra. Gilvana Canesso pelo trabalho que realiza no Setor de 

Recursos Humanos. Relata que vai votar favorável também no Requerimento 

de autoria do Vereador José Favaretto, é importante ter uma retinha em uma 

associação, como por exemplo, na associação da Linha Tiradentes. Explica 

que em Enéas Marques algumas associações já possuem essa máquina. O que 

facilita bastante o trabalho dos agricultores. Comenta que também é favorável 

ao Requerimento nº 48/2018 de autoria do Vereador Gilberto Rech, não é 

justo esse comércio pagar somente uma tacha. No setor da agricultura, por 

exemplo, pagamos tantos impostos e somos o setor da economia que mais 

gera impostos para o município e para o país. Tudo que é comprado e 

comercializado possui nota fiscal: leite, frango, suíno, peru entre outros. 

Questiona como está o andamento da passarela. Sr. Gilberto Bauer explica que 

a escavadeira foi disponibilizada pelo setor de obras para fazer o serviço 

necessário. Agora está faltando à empresa responsável pela obra fazer a sua 

parte, estamos cobrando que a empresa comece logo os trabalhos, porém ainda 

não iniciou a obra. Vereador Elias questiona como está o calçamento da Linha 
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São Roque. Sr. Francisco Caumo explica que a obra já começou. Vereador 

Elias explica que a calçamento da Linha Progresso ficou muito bom. Vereador 

Elias agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech solicita que seja 

encaminhado um ofício ao Sr. Voldinei Matana solicitando esclarecimentos a 

respeito da situação do caminhão disponibilizado através de Emenda do 

Deputado João Arruda, que ainda não chegou no município.Presidente Doelio 

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, 07 de Agosto 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:_________________________________ 

 

 


