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Ata nº73/2018 

Ata da Septuagésima Terceira Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e cinco de setembro 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 nº 72/2018. Leitura do Convite recebido do Grupo de Idosos 

de Salgado Filho para almoço em comemoração ao Dia do Idoso. Leitura do 

Ofício nº02/2018 recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, assunto: X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. Leitura do Edital de convocação de Audiência Pública nº 

003/2018 da Câmara Municipal de Salgado Filho, Prefeitura Municipal de 

Salgado Filho e Secretaria da Saúde. Leitura do Convite recebido do Sicredi, 

assunto reinauguração da Agência em Salgado Filho. Leitura do Informativo 

recebido da Câmara dos Deputados. Leitura do Ofício nº 78/2018 recebido do 

Tribunal de Contas do Paraná: Assunto: Fichas Sínteses. Vereador Gilberto 

Rech assume a Presidência da Câmara para apresentação do Requerimento. 

Apresentação do Requerimento nº 50/2018. Autoria dos Vereadores: Doelio 

da Silva Rosa, Teresinha Quell e Alfredo Pereira dos Santos. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal veja a viabilidade de providenciar a análise do 

solo das propriedades rurais do município e a distribuição de calcário e fósforo 

para a devida correção do solo. Vereadores defendem o requerimento: 

Vereador Alfredo explica que há alguns anos atrás já foi feito um estudo da 

análise do solo e o trabalho de distribuição de calcário aos agricultores. Porém 

como já faz um bom tempo, os agricultores já estão fazendo esse pedido 

novamente. Acredita que pode ser feito a análise do solo sem custo para o 
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agricultor, bem como o transporte do produto até a propriedade do agricultor, 

enquanto os agricultores entram com a contra partida no pagamento do 

produto. Comenta sobre o ocorrido na cidade de Ampére, onde as pedras 

destruíram a plantação do fumo. Comenta também sobre a importancia da 

agricultura e do apoio que devemos proporcionar a esse setor. Vereador 

Doelio explica que no ano de 2012, período em que esteve a frente da 

Secretaria da Agricultura  foi realizado esse projeto. O Estado forneceu 

calcário e fósforo. Já em 2014 era uma emenda no valor de duzentos mil reais 

do Estado e o município entrou com uma contrapartida no valor de trezentos 

mil reais e o projeto foi realizado apenas nas áreas afetadas pelo granizo. 

Vereador Doelio reassume a Presidência da Câmara. Passada a Palavra a 

Platéia: Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Alfredo ausenta-se da 

sessão devido a compromisso particular. Vereadora Teresinha ausenta-se da 

sessão devido a problemas de saúde. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a 

todos. Solicita que seja enviado ofício a Prefeitura Municipal solicitando que 

seja encaminhada a Câmara Municipal cópia do contrato e do comodato de 

uma lixadeira realizado entre a Administração Municipal e a Indústria de 

Móveis Pica-Pau a respeito do comodato. Vereador Gilberto Rech agradece e 

devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

votação do Plano de Cargos dos Funcionários da Câmara Municipal, a 

importancia da regularização salarial e do incentivo no aperfeiçoamento da 

profissão. Enfatiza que a Câmara Municipal só tem a ganhar com a melhor 

qualificação dos funcionários. Comenta também que demorou um pouco a 

votação deste projeto, acredita que não havia necessidade de mandar para 

outro jurídico analisar. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. 

Presidente Doelio explica o motivo que levou a demora na votação do projeto: 

dificuldade de encontrar um jurídico para analisar o projeto e também 

demorou um pouco para finalizar o projeto por parte dos funcionários. 
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Enfatiza que foi feito uma sessão extraordinária justamente para poder ser 

pago a readequação salarial ainda esse mês. Vereador Izelso cumprimenta a 

todos. Solicita que a Presidência da Câmara envie um Ofício a Secretaria de 

Obras sugerindo que dentro da possibilidade seja recontratado para o cargo de 

operador de máquinas o Sr. Clodoaldo Dalla Rizzarda, o qual é um ótimo 

profissional.  Explica que faz essa solicitação pensando no bem do município, 

não tem nada haver com política. Comenta sobre eleição no âmbito Estadual 

para o cargo de Deputados e Senadores, acredita que em Salgado Filho a 

disputa vai estar entre dois candidatos Ademar Traiano e Francisquini, cerca 

de duzentos votos cada um, mas vai ter votos para cerca de vinte e quatro 

candidatos a Deputados. Enfatiza que devemos pensar no bem do município. 

Vereador Izelso agradece e devolve a palavra.  Presidente Doelio explica que 

o Sr. Clodoaldo Dalla Rizzarda estava num cargo de confiança. Infelizmente 

não conseguiu passar no concurso público, na prova pratica vai muito bem, 

porém na prova escrita não consegue passar. Enfatiza que é um ótimo 

profissional, porém é ilegal a administração contratá-lo, pois tem as pessoas 

que passaram no concurso e estão aguardando para serem chamadas. Vereador 

José cumprimenta a todos. Comenta sobre o projeto de Lei do Executivo nº 

39/2018 aprovado na sessão extraordinária e também sobre as lâmpadas 

queimadas, espera que o problema seja regularizado o mais breve possível. 

Comenta sobre algumas reclamações dos agricultores com relação à 

necessidade de pagar à hora máquina antecipada, e só depois ser realizado o 

serviço. Acredita que deva ser feito o contrário, faz o serviço e depois paga. 

Caso a pessoa não pague o serviço depois não é realizado mais nenhum 

trabalho sem a quitação do débito. Cita o exemplo de um agricultor que tinha 

solicitado o serviço de uma plantadeira. Vereador José agradece e devolve a 

palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Solicita ofício ao Setor 

de Urbanismo para que  sejam realizadas as seguintes melhorias próximas ao 
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garrafão: implantação de uma lixeira e realizada a limpeza do local. Solicita 

também que seja realizada a verificação da tubulação na curva próxima a 

propriedade do Sr. Jandir Zanco nas proximidades do garrafão. Explica que 

não sabe se vai poder estar presente na sexta-feira à tarde, devido a 

compromisso particular. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. 

Vereador Elias cumprimenta a todos. Comenta que está sendo cobrado o valor 

antecipado pelo serviço. Solicita informações a respeito do andamento do 

calçamento da Linha São Roque. Vereador Izelso explica que está bem 

adiantada a obra. Vereador Elias questiona se o requerimento nº50/2018 vai 

ser custeado com recursos próprios. Presidente Doelio explica que a análise do 

solo sim, e depois o agricultor paga os produtos necessários. Vereador Elias 

comenta que o Sr. Clodoaldo Dalla Rizzarda é um bom profissional, educado 

e resolve os problemas. Ele mesmo pediu a conta duas vezes, e vai ser difícil 

recontratar por causa desta questão do concurso público. Comenta sobre o 

plano de cargos e salários dos funcionários da Câmara Municipal, importante 

essa readequação do salário. Vereador Elias agradece e devolve a palavra. 

Presidente Doelio agradece a presença de todos e encerra a sessão. Nada mais 

eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai ser 

assinada e pelo presidente, vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 25 de Setembro de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 
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Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 


