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Ata nº62/2018 

Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia vinte e seis 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: Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Sessão Ordinária nº 

61/2018. Leitura do convite recebido do CRAS, assunto: Reunião Programa 

Família Paranaense. Leitura do Informativo recebido do Conselho Tutelar. 

Leitura do Convite para reunião dos Vereadores no dia 07 de Julho de 2018. 

Leitura do Convite recebido da Secretaria Municipal da Saúde, assunto: 

Reunião da Associação Regional dos Secretários da Saúde.  Votação do 

Requerimento nº 32/2018 de Autoria dos Vereadores Gilberto Casa, Gilberto 

Rech, Teresinha Quell, Alfredo dos Santos e Elias Klein. Súmula: 

Excelentíssimo prefeito, viemos através desse requerimento, solicitar que seja 

construído um barracão para realizar a separação e o empacotamento do lixo 

reciclável produzido por esse município. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado. Votação do Requerimento nº 39/2018. Autoria Vereadora Salete 

Krause. Súmula: Solicita que a Administração Municipal na medida do 

possível faça uma readequação no passeio (corte) em frente ao Salão da Sra. 

Marli Capra na Avenida Hermínio Felippi. Justifica-se o pedido devido à 

dificuldade de estacionamento dos veículos no local. Colocado em votação no 

plenário foi aprovado. Apresentação e Votação do Requerimento nº 42/2018. 

Autoria Vereadora Salete Krause. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal na medida do possível realize a aquisição de uma repetidora de TV 

com sinal digital para ser instalada no município. Vereadora Salete defende 

seu requerimento: é de grande importancia a aquisição da repetidora de TV 
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com sinal Digital, a qual vai proporcionar qualidade do sinal transmitido a 

toda a população. Pede o apoio dos colegas vereadores na votação do 

requerimento. Colocada em votação no plenário foi aprovado. Presidente 

Doelio explica que ainda veio o parecer jurídico da prefeitura, o Dr. Diogo 

Pastre está com bastante trabalho neste momento. Solicita ofício para a 

administração Municipal sugerindo que seja reformulada a Lei Municipal nº 

85 de 07 de Junho de 1969. Justifica-se se o pedido devido às várias mudanças 

que ocorreram ao longo dos anos com relação aos pontos de táxis do 

município. Passada a palavra a platéia: Sr. Alceu Langner cumprimenta a 

todos.  Explica que tem todas as leis que trata sobre esse assunto, por isso, 

espera que seja feito o melhor para o município. Pede a compreensão dos 

vereadores, está preocupado com o seu trabalho. Já que está sendo solicitada a 

mudança da lei, então poderia trazer o seu ponto de táxi para a cidade, poderia 

ser próximo a cantina. Explica que foi o Padre Pedro que recomendou que 

trabalhasse com o táxi. Relata problema  ocorrido com outro taxista que 

chegou até a justiça.Quando foi ao DETRAN fez todos os documentos 

necessários. Relata que o Ex Prefeito Alberto Arisi na época falou que nunca 

ficasse junto com os outros taxistas. Ressalta que eles também não estão no 

lugar certo. Explica que está dentro das leis, solicita que seja transferido o 

ponto para cidade, pode ser até na sua casa. Enfatiza que nunca fez ponto na 

cidade. Trabalha com as cooperativas na entrega de documentos. Presidente 

Doelio explica que o Sr. Alceu deve conversar com o Sr. Ronaldo Frigo para 

fazer o pedido, pois é uma lei que tem que partir do executivo para o 

Legislativo apreciar. Vereador Gilberto Rech explica que o Dr. Diogo Pastre é 

responsável por fazer os projetos de Lei.  Sr. Alceu explica que o município 

vai ter um gasto grande para construir o ponto de táxi. Sr. Alcenio Langner 

comenta sobre o caso do seu pai, achou uma atitude infantil, um pouco 
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precipitado, o carro está sempre na garagem, porque estão prejudicando ele. 

Explica que os preços das corridas do seu pai estão mais baratos do que os dos 

demais, porque eles não diminuem o valor também. Sr Alceu relata que 

quando duas pessoas querem uma corrida de moto para o mesmo local, acaba 

realizando a corrida com o automóvel e cada um paga o valor de  R$45.00 

reais. Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Marcelo cumprimenta a 

todos. Solicita ofício a Secretaria de Obras solicitando que sejam realizadas as 

melhorias necessárias em todas as estradas da Linha Peroba, principalmente as 

que passam o transporte escolar. Solicita outro ofício a Administração e ao 

Setor de Obras solicitando que seja realizada a terraplanagem do Campo da 

Associação Esportiva Palmeiras da Linha Peroba. Relata que a associação tem 

CNPJ e está legalizada a documentação. Todas as pessoas que quiserem 

podem se associar. Comenta sobre a possibilidade de fazer rodadas dos 

campeonatos municipais no interior do município, isso fortaleceria as 

comunidades. Relata que vai ser realizada a reforma do pátio da igreja. A terra 

que for retirada do pátio já vai ser colocada no campo. Relata que o campo 

tem cerca de um metro e quarenta de desnível.  Questiona como deve proceder 

com relação ao requerimento que foi apresentado e não foi votado no ano 

passado. Presidente Doelio explica que ele deve ser novamente apresentado, 

para posteriormente ser votado.  Vereador Marcelo explica como está à rede 

da água da Linha Peroba atualmente, depois da melhoria realizada está 

sobrando água, porém ainda não fecha cem por cento, os testes ainda não 

foram feitos, porque a prefeitura não tinha relógios para emprestar e a 

comunidade não tinha dinheiro para compar. Desta forma entende que existe 

possibilidade de estender a rede de água até a propriedade do Sr. Leocir 

Riguer. Vereador Gilberto Rech pergunta se ouve a medição para verificar se 

água vai até na propriedade. Vereador Marcelo explica que esse requerimento 
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também vai contemplar o estudo para verificar a viabilidade da implantação 

da rede de água. Explica que há dois anos atrás tinha um pedido para a 

perfuração de um novo poço, depois das melhorias realizadas com auxilio da 

administração e do pessoal da comunidade está sobrando água. Segundo o 

vereador está propriedade já estava inclusa no projeto da rede de água. Explica 

também que o  custo da luz diminui de R$ 900,00 reais para R$ 500,00 reais. 

Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta que o Sr. Alceu está correto 

nas suas colocações sobre o Ponto de Táxi. Solicita ofício ao Setor de 

Urbanismo para que seja resolvido o problema da terra que desce quando 

chove e acaba invadindo a rua e a calçada próximo a propriedade do Sr. Edson 

Pavam na Rua Rui Barbosa. Com relação ao Setor da Saúde acredita que a 

Secretária Senhora Viane Carbonera Martin esteja perdendo o controle dos 

funcionários. Vereadora Salete cumprimenta a todos. Agradece aos votos 

favoráveis aos seus requerimentos. Espera que o prefeito dentro da 

possibilidade consiga atender. Trabalhar na Câmara Municipal neste mês foi 

uma experiência nova e gratificante e também foi um aprendizado muito 

grande. Quando estamos de fora vemos as coisas de uma forma diferente. Só 

tenho a agradecer a todos os vereadores. Vereador Gilberto Casa cumprimenta 

a todos. Agradece aos votos favoráveis ao requerimento nº 32/2018. É de 

grande importancia para o município estar se adequando para a retirada do 

pavilhão de dentro cidade, o qual neste momento está sendo armazenado o 

lixo reciclável. Justifica sua ausência na semana passada, devido o falecimento 

da Irmã da sua mãe que residia no município de Concórdia. Relata história de 

vida da sua família. Parabeniza a Vereadora Salete pelos requerimentos 

apresentados, são necessidades para melhorar o município. Ressalta as 

melhorias que ocorreram na questão da rede de água na Linha Peroba. 

Importancia do Senhor enquanto vereador tomar a frente para ajudar a 
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comunidade e também o fato da diminuição no consumo da água. É 

importante fazer o estudo para verificar a viabilidade ou não da extensão da 

rede de água. Como este requerimento é para atender a um único morador é 

importante verificar se o mesmo estaria entrando com uma contrapartida.  

Destaca a importancia na reformulação da Lei Municipal nº 85 de 07 de Junho 

de 1969, a qual já teve algumas alterações no ano de 1985. Comenta também 

que solicitou o parecer jurídico para verificar a legalidade de ficar apenas dois 

dias na semana na Linha Tiradentes. Relata que passou a tarde trabalhando em 

cima do Plano Diretor e explica a necessidade da sua estruturação. Relata que 

participou de uma reunião com o Vereador Alfredo e sua esposa quinta feira à 

noite no registro de imóveis. Vereador Elias cumprimenta a todos. Solicita 

Ofício para o Setor de Urbanismo para que seja realizada a coleta do lixo nas 

laterais das rodovias que dão acesso ao município (cerca de cinco mil metros), 

saída para os municípios de Flor da Serra do Sul e Manfrinópolis. Comenta 

sobre a final do campeonato, muito bem organizada. Parabeniza os 

organizadores do campeonato: Vereador Alfredo, Sr. Ronaldo Frigo e Sr. 

Eloir Fronski.  Explica que gostaria de ter feito toda a estrada da Linha 

Peroba, porém ficou cerca de onze meses na secretaria de obras e choveu 

praticamente vários dias durante esse período. Foi feito a estrada principal e 

mais alguns trechos.  Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta 

que o Vereador Elias fez um bom trabalho a frente da Secretaria de Obras, não 

conseguiu fazer todas as estradas, mas tinha vários calçamentos no interior 

(lugares distantes) e isso rouba bastante tempo. Como também que tinha 

algumas máquinas quebradas. Hoje todas as máquinas estão funcionando. 

Tem ainda um pouco de dificuldade na questão de conseguir cascalho, é 

necessário legalizar as cascalheiras. Enfatiza que é mais fácil falar fora da 

administração, nenhum prefeito vai agradar a todas as pessoas. É favorável ao 
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requerimento do Vereador Marcelo com relação a ampliação da rede de água. 

Na época que foi executado o projeto não entende porque algumas famílias 

ficaram de fora. Esclarece que se ele é um projeto matriz já deve ter um estudo 

sobre a viabilidade. Solicita ofício a Administração Municipal para que 

solicite junto à empresa responsável, a colocação das grades no murro que dá 

acesso a Rua Aurélio Ortigara, próximo a residência do Sr. Antonio Spessatto. 

Relata que o rolo pequeno foi concertado. Ressalta que a administração está 

fazendo um trabalho sério. Comenta sobre: recursos próprios, obras de 

calçamento, emenda parlamentar, repasses do estado. Explica que com grande 

economia o Prefeito Helton está  conseguindo concertar as máquinas. A draga, 

por exemplo, só foi concertada quando tinha dinheiro, por isso demorou 

bastante. Agradece o período que a Vereadora Salete esteve no Legislativo. 

Comenta que o ponto de taxi deve prestar os serviços onde foi fixado em 

documentação. Não é a Câmara Municipal e nem a Prefeitura que vai dizer 

sobre a mudança e sim um levantamento da quantidade de habitantes no 

município, tem que acompanhar a lei. Não é possível mudar para a cidade por 

causa  da quantidade de habitantes. Acredita que a administração deve fazer 

um comodato de uma sala.  Explica que na cidade tem cinco taxistas e não tem 

ponto, não adianta criar uma ilusão que vai ser construído um ponto de taxi na 

linha Tiradentes. E sim é possível ocupar um lugar que já existe. Explica que  

o problema foi causado porque ouve a denuncia, se não continuava igual da 

forma como estava.  Sr. Geraldo Battisti comenta sobre a possibilidade de 

colocar mais alguns galões para colocação do lixo próximo a Cantina, os que 

tem atualmente são pequenos. Vereador Gilberto Rech  relata que solicitou ao 

Secretario de Urbanismo um pedido do Sr. Artur Annater  para que fosse 

concertado um bueiro com concreto próximo a sua residência. Vereador 

Alfredo cumprimenta a todos. Solicita Ofício a administração para que a 
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mesma solicite a Empresa de Energia Copel para realizar um estudo da 

possibilidade de recuo dos postes nas ruas Valentin Righes e Lino Rocco de 

Conto. Vereador Gilberto Rech relata que recebeu mensagem do Prefeito 

Helton que já está tudo certo com a licitação e foi dado a ordem de serviço das 

quatro ruas para a construção do asfalto e também a obra de revitalização da 

praça. Vereador Alfredo comenta sobre o esporte, cumprimenta o Vereador 

Elias pela conquista do 1º lugar da sua equipe. Um jogo muito bom.  

Parabeniza as equipes ganhadoras e também todas as equipes que participaram 

do campeonato. Após a Festa do Vinho vai iniciar o campeonato suíço 

municipal, entre as 8 melhores equipes. Convida a todos para a final no 

próximo sábado do campeonato de bocha na Linha Sertãozinho e na Linha 

Bandeirantes. Nos próximos dias vai ter início Campeonato feminino e sub 17. 

Campeonato de Veteranos futsal ou suíço e Força livre futsal. Comenta sobre 

o encontro dos Vereadores no dia 07/07/2018, que contará com a presença do 

palestrante da CNM que tratará de assuntos importantes para os municípios 

pequenos e sobre a visita que recebemos hoje na Câmara Municipal do 

Presidente da Acamsop o Sr. Vereador Hélio Surdi. Relata também que o 

mestre de cerimônias do evento será o Sr. Hélio Alves de Ampére.  Comenta 

que foi bom trabalhar com a Vereadora Salete, importante participar do 

Legislativo para ver como as coisas funcionam, o modo como se trabalha. 

Parabeniza pelos requerimentos bem colocados, parabéns por esse período, 

tomara que volte. Comenta que o Prefeito está hoje em Curitiba e comentou 

sobre as várias conquistas alcançadas. Agradece aos votos favoráveis ao 

requerimento nº 32/2018. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. 

Parabeniza o Vereador Alfredo pela organização e dedicação nos jogos. 

Parabeniza também os demais organizadores. Campeonato muito bem 

conduzido. Parabeniza a Vereadora Salete pelo tempo que esteve no 
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Legislativo.   A cada sessão é um aprendizado, se coloca a disposição, foi um 

prazer trabalhar com a Senhora durante esse mês. Passou por aqui e já fez 

requerimentos importantes que na medida do possível possam ser atendidos. 

Nós enquanto Casa de Leis devemos estar atendos, estudar as leis, não 

queremos prejudicar a população. Comenta sobre a possibilidade de realizar 

um comodato do espaço por questão de economia, inclusive tem a sala do 

correio desocupada. Existe outras salas da escola desocupadas, algumas estão 

sendo usadas pelo Cras, inclusive hoje tinha 18 mulheres fazendo um curso no 

local. Presidente Doelio agradece a Vereadora Salete pelo período que esteve 

aqui no Legislativo. 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, 26 de Junho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :_______________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Marcelo Barili:_____________________________________________ 

Salete Sirotenco Krause:_______________________________________ 
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Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 


