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Ata nº60/2018 

Ata da  Sexagésima  Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. No 

dia doze de junho 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 da Vereadora Teresinha Lenir da Silva 

Quell, que estava em licença para tratar de assuntos particulares pelo 

período de trinta dias. Eleição para a escolha do Relator da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação para o exercício de 2018, tendo em vista 

a saída do seu membro o Suplente de Vereador Sr. Gilmar de Oliveira. De 

acordo com o estabelecido na Lei Orgânica de Salgado Filho e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal, esclarecendo que o voto será 

secreto, em cédula previamente preparada, pelo presidente rubricada, com 

o nome dos três vereadores em ordem alfabética (os demais seis vereadores 

já fazem parte da mesa diretora e das comissões permanentes). Após a 

votação o presidente solicitou que os vereadores Alfredo, Marcelo  e  

Salete para comporem a Comissão de escurtinação dos votos, os quais 

assim o procederam. Verificando que havia nove cédulas na urna. Após a 

contagem dos votos verificou-se o seguinte resultado: Vereador  Gilberto 

Casa 06 votos; Vereador Marcelo 02 Votos; Vereadora Salete 01  Voto. 

Diante do resultado da votação o vereador mais votado foi: Vereador 

Gilberto Casa com 06 votos. Em vista do resultado o senhor presidente 

Doelio proclamou eleito oficialmente para o cargo de Relator da Comissão 

de Justiça e Redação o Vereador Gilberto Casa.  Leitura, aprovação e 

assinatura da  Ata  da Sessão Ordinária nº 59/2018.Leitura do Comunicado 

recebido da Sanepar, assunto: Sanepar alerta população para proteger 
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hidrômetros no frio. Leitura do convite recebido do CRAS, assunto: 15 de 

junho dia mundial de conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. 

Leitura do Convite recebido da Sicoob, assunto: Dia de Cooperar 2018. 

Leitura do Ofício nº 21/2018, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: 

Resposta ao Ofício nº 65/2018 Câmara Municipal de Salgado Filho. Leitura 

do Ofício nº 22/2018 recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Resposta 

ao Ofício nº 81/2018 Câmara Municipal de Salgado Filho. Primeira 

Votação do projeto de Lei do Executivo nº 31/2018. O referido projeto 

recebeu pareceres favoráveis das comissões de finanças e orçamento e 

justiça e redação. Súmula: Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos do Município de Salgado Filho. Colocado em primeira 

votação no plenário foi aprovado. Votação do Requerimento nº 22/2018. 

Autoria Vereador Gilberto Casa. Súmula: Solicita que a administração 

Municipal na medida do possível realize a implantação de marcos 

georeferencial com placas de identificação no Perímetro Urbano do 

Município. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Apresentação e 

Votação da Moção de  Solidariedade Nº. 001/2018. Súmula: A Câmara 

Municipal de Salgado Filho, por intermédio dos vereadores abaixo 

assinado (Alfredo dos Santos, Teresinha Quell e Gilberto Casa), com 

amparo no artigo 110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta 

Moção de Solidariedade à família do Sr. Rodolfo Pio Dias, em virtude do 

seu falecimento ocorrido no dia 01 e Junho de 2018. Colocado em votação 

no plenário foi aprovado. Vereador Alfredo explica que inicialmente essa 

moção tinha como um dos Vereadores proponentes o Sr. Gilmar de 

Oliveira, porém devido a sua saída, a Vereadora Teresinha fará parte como 

vereadora proponente desta moção. Explica que é uma homenagem da 

Câmara Municipal, Senhor Rodolfo Dias foi vereador nesta Casa de Leis e 

delegado por doze anos.  Visitou várias vezes o Sr. Rodolfo Dias em 

Marmeleiro, local em que residia atualmente. Pede o apoio e o voto 
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favorável dos colegas vereadores. Vereador Gilberto Casa explica que o Sr. 

Rodolfo Dias foi uma pessoa que residiu no município por muito tempo, foi 

delegado por doze anos em uma época que os recursos eram limitados, 

trabalhou também na agricultura com aviários. É um pequeno gesto de 

lembrança. Vereadora Teresinha explica que  é um gesto humilde de 

homenagear o Sr. Rodolfo Dias que foi vereador  e delegado deste 

município. Sr. Gilmar de Oliveira cumprimenta a todos. Agradece  a 

oportunidade que teve em fazer parte do Legislativo.  Agradece aos 

Vereadores Gilberto Rech e Teresinha Quell pela cedência destes dois 

meses. Agradece aos votos favoráveis aos requerimentos apresentados. 

Com relação à Moção, explica que o Sr. Rodolfo trabalhou como delegado  

e vereador, época bastante difícil poucos recursos para a polícia militar. 

Uma homenagem merecida, explica que eram vizinhos na Linha 

Canarinho. Apresentação do Requerimento nº 40/2018. Autoria Vereador 

Marcelo Barili. Súmula: Excelentíssimo Prefeito, venho através desse 

requerimento, solicitar que seja construído um ponto de táxi (construção 

física), com placa de identificação e banheiro na Linha Tiradentes. A 

construção poderá ser feita na praça da Igreja Matriz com a rua principal do 

local, sendo que a concessão do ponto de táxi  da Linha Tiradentes, 

pertence atualmente ao Sr. Alceu de Jesus Langner. Este requerimento tem 

por objetivo propiciar dar melhores condições de atendimento ao público 

que utiliza o serviço nesta localidade. Vereador Marcelo defende o 

requerimento: Vereador Marcelo comenta sobre a possibilidade da 

construção do ponto de táxi estrutura física com banheiro na localidade da 

linha Tiradentes, o qual seria importante para o Sr. Alceu Langner fazer um 

bom trabalho, pede os votos favoráveis dos colegas vereadores.  Passada a 

palavra a plateia: Sr. Alceu Langner cumprimenta a todos. Explica que 

quando pegou esse ponte de táxi conversou com o Vereador  Alfredo e com 

o Sr. Alberto Arisi. Fez um documento dentro da lei e comprou o ponto do 
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Sr. José  Capellin, o qual estava  com seis anos de alvará  vencidos. Antes 

disso tinha pedido  para tirar o ponto do Sr. José Capellin, porém o Sr. 

Alberto Arisi falou que não era possível recolher esse ponto.Diante disto 

resolveu comprar o ponto e regularizou a documentação. Relata que tem 

um ponto de moto taxi registrada na cidade. Explica que não pode ficar 

num lugar público ou em cima de propriedade particular na linha 

Tiradentes. A partir do momento em que tiver as condições de trabalhar, 

vai ficar dois dias por semana na Linha Tiradentes. Não entende o porquê 

estão tentando caçar o seu ponto, é um cidadão honesto. Todos vocês me 

conhecem, não está aqui para prejudicar ninguém, muito menos os colegas  

taxistas. Explica que levou mais de sete anos para recuperar o dinheiro que 

investiu, gostaria que todos  entendesse esse lado. Comenta que 

independente do lugar onde for chamado pode atender o cliente com o 

moto táxi. Relata que o Sr. Julio Nesi não pediu para ele assinar os 

documentos que foi pegar na prefeitura e também não realizou a leitura dos 

mesmos no local. O que o Vereador Marcelo falou é a realidade. Não existe 

um local adequado para  eu possa ficar. Sr. Gilmar de Oliveira fala dos 

motivos que o levaram a solicitar a cassação do ponto de táxi da linha 

Tiradentes. Relata reclamações dos outros taxistas. Segundo relatos o Sr. 

Alceu fica na cidade com a moto e quando surge uma corrida para o carro, 

vai até a sua casa, pega o veículo e vai fazer a corrida. Acredita que a partir 

do momento que tem dois veículos, existe a necessidade de ter dois 

motoristas. E que cada um fique no seu ponto que está documentado. Sr. 

Alceu relata que quando foi para fazer os documentos no Detran,  explicou 

a situação para  a responsável Sra. Vera e questionou sobre  a  possibilidade 

de trabalhar com os dois pontos: carro e moto.No Detran em Barracão não 

conseguiram encontrar uma resposta. Diante disto ligaram na Central de 

Curitiba e lá explicaram que poderia sim, nada impede de trabalhar com os 

dois pontos, desde que os dois pontos estejam enquadrados na lei. 
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Infelizmente não tem nenhum documento escrito desta resposta recebida da 

central de Curitiba. Relata que o carro está documentado e em condições 

legais de trabalhar e que nunca fez ponto com o carro na cidade, porém se 

alguém solicitar o seu serviço pode ir buscar as pessoas e realizar a corrida. 

Não força ninguém a ir com o seu carro. Passada a palavra aos vereadores: 

Vereador Elias cumprimenta a todos. Solicita ofício de reconhecimento a 

Secretaria de Urbanismo pelo ótimo trabalho que está sendo realizado na 

cidade com a colocação das novas lixeiras. Deseja boas vindas a Vereadora 

Teresinha. Esclarece sobre o projeto da Microbacia, esse dinheiro veio da 

Emater e é distribuído em horas máquinas aos agricultores de acordo com a 

quantidade de terra e mais alguns fatores. Algumas horas máquinas o 

agricultor ganha e se desejar que seja feito mais algum trabalho, paga com 

recursos próprios  as demais  horas. Solicita ofício a Secretaria de Obras. 

Para que seja  realizada a mudança do bueiro que dá acesso a Linha 

Concórdia. O atual bueiro desmoronou devido ao peso dos caminhões que 

circulam o local. Desta forma é necessário que o bueiro seja refeito em 

outro local, pois neste ponto da estrada é muito estreito, então deve ser 

construído mais para frente. Vereador Izelso cumprimenta  a todos. Explica 

ao Vereador Gilberto Casa que na  semana passada votou contra o 

requerimento porque tinha feito um  pedido a noventa dias atrás para dar o 

nome   a uma  rua de  Padre Leopoldo Melz, ficou muito magoado que o 

Vereador Gilberto Casa utilizou a sua idéia e colocou em uma rua este 

nome. Pergunta ao Vereador  Alfredo se a secretaria de esportes vai 

continuar atuando da forma como está ou vai ser contratado um 

secretario.Vereador Alfredo explica que agora vai continuar assim, mas 

daqui um tempo vai entrar uma pessoa que vai ficar responsável por este 

setor. Vereador Izelso questiona sobre possíveis planos para um próximo 

campeonato no município. Vereador Alfredo explica que vai encerrar o 

campeonato da cidade e do interior e posteriormente vai ter início um 
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campeonato municipal de futebol suíço. E também vai ter início um 

Campeonato de campo em 2018, o qual vai terminar em 2019. Como 

também vai ser realizado o campeonato de Bocha entre casais. Vereador 

Izelso solicita ofício para a Secretaria de Urbanismo para que seja feita a 

tubulação na rua que dá acesso a Indústria de Confecções Pfeifer. Justifica-

se o pedido devido à grande circulação de veículos e pedestres. Vereadora 

Salete cumprimenta a todos. Sente-se honrada por estar ocupando um lugar 

no Legislativo. Agradece o carinho que foi recebida. Parabeniza os colegas 

vereadoras pela iniciativa de fazer  a moção, é uma grande demonstração 

de carinho. Está aqui para ajudar no que puder. Acredita ser de grande valia 

o requerimento nº40/2018 de autoria do Vereador Marcelo, o qual 

possibilitaria a construção de um ponto de táxi na linha Tiradentes. 

Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos.  Solicita Ofício de 

parabenização a Comunidade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil pela 

realização do Culto Festivo de Instalação do Pastor Ari Grützmann. 

Agradece  aos votos favoráveis ao  Requerimento nº 22/2018 e a Moção nº 

01/2018. Convida a todos para Jantar Beneficente no dia 22/06/2018, em 

favor da Sra. Marizangela Rafain. Relata que participou de uma Reunião no 

município de Santo Antonio do Sudoeste para tratar sobre o Plano Diretor. 

Explica ao Vereador Izelso que os requerimentos podem ser protocolados a 

qualquer momento na secretaria da Câmara, desde  que  não exista um 

requerimento no mesmo sentido já protocolado. E posteriormente quando o 

vereador achar necessário pode ser apresentar o requerimento. Entende que 

a sua atitude é pequena na questão de votar contra uma necessidade. É 

necessário que cada vereador corra atrás de recursos para  a execução dos 

projetos. Relata que quando fez o projeto da Lei para dar o nome da Rua 

Padre Leopoldo Melz, o pedido já estava protocolado a muito 

tempo.Entende que a situação que aconteceu não foi bem da forma como o 

vereador  relatou. Com relação ao ponto de taxi da Linha Tiradentes é 
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interessante que se busque um entendimento. Sr. Gilmar tem uma 

colocação correta sobre o assunto. Solicita Ofício ao jurídico da Prefeitura 

para verificar se na lei municipal da autonomia ao Sr. Alceu  ficar somente 

dois dias na Linha Tiradentes com o Veículo.Pois entendesse que o 

município vai ter um gasto e o espaço vai ser utilizado apenas duas vezes 

na semana. Comenta sobre os projetos de lei votados hoje, os quais tratam 

sobre entradas de recursos, buscando sempre a melhoria do município. Sr. 

Alceu explica que pode ir trabalhar todas as manhas na Linha Tiradentes. 

Cita a situação das pessoas que utilizam o  ônibus escolar de graça para vir 

a cidade todos os dias, vem de manhã e voltam a tarde. Se for obrigado a 

ficar todos os dias lá,  vão ter que eliminar essa questão de transporte 

escolar para as pessoas da comunidade. Mas não quer prejudicar ninguém. 

Vereador Gilberto Casa explica que talvez dois dias na semana não vai 

atender a demanda da população. É interessante ter um parecer do jurídico, 

daí fica mais fácil de votar, para mais tarde não precisar  responder ao 

Tribunal de Contas. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Deseja boas 

vindas a Vereadora Teresinha. Comenta sobre a moção nº01/2018, 

homenagem a família Dias. Relata que solicitou o ofício ao Sr. Lair Dias 

porque trabalhou e residiu no município por muitos anos, atualmente 

trabalha em Manfrinópolis e de certa forma também vai ficar uma 

homenagem para a família. Era importante ter sido lembrado de fazer um 

título cidadão horário para o Sr. Rodolfo Dias. Comenta sobre a reunião de 

hoje a tarde que teve como pauta o Estatuto dos Servidores, o qual trata de 

alguns direitos importantes, entre eles o quinquênio e a licença de três 

meses. Explica que o Requerimento foi feito só neste momento, porque só 

agora veio essa cobrança que o Sr. Alceu permanecesse no ponto de táxi da 

Linha Tiradentes. Atualmente nosso município tem sete pontos. Se 

analisarmos bem tem muitas coisas que precisam ser acertadas em Salgado 

Filho. Se o ponto de táxi for construído as pessoas irão procurar mais o 
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serviço de táxi, também é importante colocar placa de identificação e linha 

de telefone. Pergunta se foi enviado ofício a Cohapar. Presidente  Doelio 

explica que já foi enviado o ofício, mas não obtivemos  retorno.Porém 

recebeu informações de que a central da  Cohapar estava com muito 

serviço, diante disto repassou este projeto para o Escritório Regional de  

Francisco Beltrão. E as obras têm prazo entre 15 de agosto a 15 de outubro 

para serem iniciadas. Vereador Alfredo explica que amanhã vai ter reunião 

na Amsop para tratar sobre habitação. Vereador Gilberto Rech 

cumprimenta a todos. Agradece ao Sr. Gilmar pelo tempo que passou na 

Câmara Municipal, sempre aprendemos um pouco com cada pessoa.  

Deseja Boas vindas a Vereadora Teresinha. Comenta sobre projetos 

votados hoje, recursos aprovados, deputados que disponibilizaram emendas 

parlamentares. Parabeniza os vereadores Gilberto Casa, Alfredo, Elias, 

Doelio, Teresinha e Marcelo pelas emendas que conseguiram para o 

município.  Explica ao Vereador Izelso que foi votado um requerimento e 

também um projeto para fazer essa obra. Então é necessário cobrar a 

empresa para que execute a obra em questão.Este projeto contempla 

tubulação e calçada, uma emenda disponibilizada pelo deputado Nelson 

Meurer. Solicita Ofício a Secretaria de Urbanismo sugerindo que as lixeiras 

que estão sendo retidas e estão em boas condições de uso sejam colocadas 

nas fábricas, empresas e escolas. Comenta sobre o projeto habitacional, 

início da obra, projeto protocolado, recurso aprovado, é só questão de 

licitação, não depende de período eleitoral. Comenta que o Sr. Alceu e o Sr. 

Gilmar tem razões validas a respeito da situação do ponto de taxi. A 

estrutura física poderia ser feita através de um comodato de uma sala e um 

banheiro da escola devidamente identificados. O que se tornaria bem mais 

viável para administração. O Vereador Marcelo defende a reivindicação do 

Sr. Alceu, enquanto o Sr. Gilmar ouviu a reivindicação dos demais taxistas. 

Nós enquanto vereadores estamos aqui para ouvir a população. Sr. Alceu 
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explica que não teve coragem de pedir um local público para instalar o seu 

ponto de táxi. Vereador Gilberto Rech comenta que se os vereadores 

concordarem pode ser votado um comodato para o Sr. Alceu instalar o 

ponto de táxi. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Agradece pela 

recepção recebida nesta Casa de Leis. Deseja boas vindas a Vereadora 

Salete, se coloca a disposição no que for necessário.  Também coloca-se a 

disposição do Sr. Gilmar no que for necessário. Explica a importancia das 

sessões desta noite, que teve  a votação de vários projetos para entrada de 

recursos no município. Enfatiza que estamos aqui para Legislar em prol da 

população. Solicita Ofício de parabenização aos Senhores Ademar 

Heimann e Edemar Heimann presidentes da Comunidade da Igreja 

Evangélica Luterana do Brasil pela realização do Culto Festivo de 

Instalação do Pastor Ari Grützmann. Como também ofício de boas vindas 

ao Pastor Ari Grützmann e também nos colocamos a disposição enquanto 

Câmara Municipal no que for necessário. As igrejas fazem um trabalho 

importante para a comunidade, onde levam o evangelho a toda a população. 

Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta que foi muito bom 

trabalhar com o Sr. Gilmar nesta Casa de Leis. Explica que não foi possível 

apresentar a Moção nº 01/2018 na semana passada. Sr. Rodolfo Dias  

trabalhou como delegado e também foi vereador neste município. Agradece  

aos vereadores pelos votos favoráveis. Comenta sobre o evento realizado 

pela Comunidade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil  - Culto Festivo 

de Instalação do Pastor Ari Grützmann. Mais de quinhentas pessoas 

presentes. Compartilha com a Vereadora Teresinha a solicitação do ofício. 

Comenta sobre os três projetos de lei aprovados nesta noite. Importancia 

dos políticos; um município pequeno e aprovamos cerca de três milhões em 

entradas de recursos, temos que respeitar essas autoridades que muito 

fazem para o município, a crise é grande, mas tem recursos, porém tem que 

correr atrás dos mesmos. Sita alguns deputados que disponibilizaram 
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emendas parlamentares para Salgado Filho. Explica que algumas obras não 

vão conseguir ser iniciadas até o dia 07, mas poderam ser iniciados depois. 

Agradece aos deputados e senadores que disponibilizaram emendas 

parlamentares para Salgado Filho. Convida a todas para final do 

Campeonato de bocha do grupo de idosos Unidos para Sempre que será 

realizado amanhã dia 13 de junho. No sábado teremos prosseguimento do 

campeonato de  bocha na Linha Sertãozinho com início as 14:00 horas. No 

domingo continuação da rodada do campeonato na cidade. Relata que 

visitou hoje algumas obras entre elas a obra da rua do garrafão.  Enfatiza 

que a várias obras de calçamento em andamento e outras para iniciar. 

Parabeniza pelo trabalho realizado na Linha Azzoline. Depois de terminar 

esse trecho vai ser dado continuidade na Linha Peroba. Presidente Doelio 

reforça o convite para o Evento Costurando o Futuro, onde teremos a 

formatura de dezoito mulheres do município que fizeram o curso, mais de 

20 municípios participaram do projeto. Infelizmente não vai poder estar 

presente devido a outro compromisso agendado, desta forma o Vice-

Presidente Sr. Gilberto Rech vai estar junto com os demais vereadores 

Elias Klein e Gilberto Casa representado está Casa de Leis. 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, 12 de Junho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :_______________________________________________ 
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Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Marcelo Barili:_____________________________________________ 

Salete Sirotenco Krause:_______________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


