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  Ata nº 100/2019 

Ata da Centésima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. No dia 

vinte e um de maio de 2019, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do Vereador Sr. Alfredo Pereira 

dos Santos, reuniram-se os vereadores de Salgado Filho, Paraná. Passado o 

registro de comparecimento, constatou-se a presença de sete Vereadores e a 

ausência dos Vereadores Elias Klein e Doelio da Silva Rosa. Pauta do dia: 

Leitura da ata da sessão ordinária nº 99/2019. Leitura do Edital de 

Convocação de Audiência Pública da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal 

e Secretaria de Saúde. Leitura do convite para o 1º Sarau Literário do Colégio 

Estadual Padre Anchieta. Leitura do ofício nº 020/2019 Sindicato dos 

Trabalhadores de Cascavel e Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, assunto: 

Carta de alerta. Leitura do despacho nº 3991446 Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, assunto: resposta ao ofício nº 63/2019 Câmara Municipal.  Leitura 

do ofício nº 154/2019 Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ofício nº 

81/2019 Câmara Municipal. Leitura do Convite recebido da Cresol, assunto: 

Palestra sobre planejamento financeiro. Leitura do Ofício nº 165/2019 

recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Sessão Ordinária. Apresentação do 

Projeto de Lei nº 20, de 20 de maio de 2019. Súmula: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar no Município 

de Salgado Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá outras 

providências.  Presidente Alfredo convoca as Comissões Permanentes da 

Câmara para realizarem o parecer do referido projeto de lei. E comenta sobre a 

possibilidade de realizar uma sessão extraordinária na sexta-feira para votação 

deste projeto importante.  Primeira Votação do Projeto de Lei nº 18 de 13 de 

Maio de 2019. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões 
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permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar no 

Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá 

outras providências.  A finalidade deste recurso é a reforma e ampliação de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Colocado em votação no plenário foi 

aprovado com 06 votos favoráveis. Segunda Votação do Projeto de Lei nº 15, 

de 12 de Abril de 2019. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Altera 

dispositivos da Lei nº 018, de 25 de outubro de 2005 – Código Tributário do 

Município de Salgado Filho, referente ao valor mínimo do imposto e acerca da 

locação de máquinas e equipamentos e dá outras providências. Colocado em 

votação no plenário foi aprovado com 06 votos favoráveis.  Votação do 

Requerimento nº 06/2019. Autoria Vereador Doelio da Silva Rosa. Súmula: 

Solicita que a Administração Municipal na medida do possível, realize uma 

operação de tapa-buracos no sentido: saída da cidade até a Linha Tiradentes. 

Para fazer está obra podem ser utilizadas as raspas de asfalto que foi doada 

pelo Departamento de Estradas e Rodagem – DER. Colocado em votação no 

plenário foi aprovado com 06 votos favoráveis.  Passada a palavra a platéia: 

Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Izelso ausenta-se da sessão  

devidos a problemas de saúde. Presidente Alfredo relata os vários assuntos 

ministrados na palestra em que participou em Pato Branco realizada pela 

empresa UVEPAR, dentre eles: eleições 2020 e prorrogação de mandato. 

Relata a importância da realização da reunião da Acamsop na programação da 

Festa do Vinho e do Queijo. Convida a todos para o almoço na Linha 

Sertãozinho no próximo domingo. Sr. Alberto Arisi cumprimenta a todos. 

Explica que Amsop é mantida pelas Prefeituras Municipais. A mesma tem que 

comprovar  como são  gastos os recursos arrecadados. E no caso da Acamsop 
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a luta é para que seja mantida pelas Câmaras Municipais.  Cada município vai 

pagar um valor determinado dependendo da sua arrecadação. Atualmente os 

vereadores pagam individualmente. Relata os trabalhos realizados na Amsop. 

A acamsop não tinha um objetivo específico e é isso que ela precisa. E 

também dar um destino correto ao dinheiro. Não é justificável o que ocorreu 

há alguns anos atrás na compra de uma sede para os vereadores no alagado. 

Ressalta que um bom investimento seria a formação os vereadores. Vereadora 

Teresinha cumprimenta a todos.  Comenta que para haver a realização da 

reunião da Acamsop na Festa do Vinho deve ter o comprometimento dos 

vereadores em convidar os vereadores de outros municípios, o que não 

ocorreu nas edições passadas.  Acha importante a participação dos vereadores 

em cursos para aprimorar os conhecimentos. Comenta sobre a importância da 

educação infantil. Solicita que seja encaminhado ofício de agradecimento ao 

Secretário de Obras Sr. Francisco Caumo pela realização do serviço solicitado 

há alguns dias atrás na Linha Tiradentes. Ressalta que o trabalho ficou muito 

bom.  Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 

Casa cumprimenta a todos. Convida a todos para jantar beneficente para o Sr. 

Antonio Luza no dia 24/05/2019, no valor R$ 15,00 reais. Comenta que 

acompanhou a colocação das vigas da ponte que dá acesso ao Bairro Mirante 

do Bosque. Parabeniza toda a equipe do setor de urbanismo pelo trabalho 

realizado. Acompanhou também o Sr. Francisco Caumo no trabalho de 

recuperação da estrada que dá acesso a propriedade da família Bernardeli. E 

também a finalização da obra de calçamento. Comenta sobre a reunião da 

Acamop ela boa para trazer o público, mas durante a reunião não é o momento 

de ministrar um curso. E sim em outra data. Comenta sobre o grande empenho 

para realização da reunião e a pouca participação do público. Vereador 

Gilberto Casa agradece e devolve a palavra e ausenta-se da sessão devido 
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problemas de saúde. Vereador José cumprimenta a todos.  Comenta que 

tivemos vários projetos importantes durante esta sessão. Relata que não esteve  

na sessão anterior devido a viagem. Muito polemico esse assunto da realização 

da reunião da Acamsop durante a Festa do Vinho e do Queijo, geralmente não 

consegue participar, devido o almoço que é servido no domingo. Comenta 

sobre a possibilidade de realização de uma palestra. Vereador José agradece e 

devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Gostaria que fosse 

realizada a reunião da Acamop, se viesse bastante pessoas, se der fraco,não 

vale a pena mesmo. Tem o lado positivo e o negativo da realização da reunião. 

Comenta que vai participar do almoço no domingo na Linha Sertãozinho, o 

clube de mães da Linha Peroba unidos para sempre também vai estar presente. 

Comenta sobre o campeonato regional no domingo. Vereador Marcelo 

agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. 

Comenta que  participou de varias reuniões da acamop no decorrer dos anos, 

não é contra a sua realização, mas desde que venham participar de uma 

reunião da saúde ou da agricultura. Se fosse fazer algo só da Acamsop teria 

que ter mais tempo, com um bom planejamento. Nós enquanto vereadores não 

conseguimos acompanhar.  Solicita que seja encaminhado Ofício ao Secretário 

de Administração Sr. Ronaldo Frigo, a pedido do Sr. Alex Quell relatando a 

seguinte situação: que seja retirada a agroindústria que está desocupada na 

Linha Tiradentes, os proprietários desejam devolver o pedaço de terra. E o 

pré-moldado pode ser utilizado para outra finalidade. Parece que foi realizada 

uma reunião, gostaria de saber que decisões foram tomadas. A câmara é 

favorável a retirada desta agroindústria, caso seja necessário um projeto, o 

mesmo será aprovado por está Casa de Leis. Vereadora Teresinha comenta 

que já fez esse pedido no ano passado, mas ainda não foi tomada nenhuma 

providência. Vereador Gilberto Rech comenta que o calçamento da Linha São 



Página 5 de 6 
 

Roque foi liberado uma faixa, porém enfrentamos dificuldades por causa do 

tempo. Está perigoso esse trecho. Relata que ficou feliz pelo prefeito ter 

atendido o seu pedido e ter como prioridade a execução deste calçamento. 

Relata que algumas vezes cobramos da empresa, mas o estado ainda está 

devendo. Relata que visitou a obra da ponte do mirante do bosque, uma 

estrutura grande, tomara que o povo saiba valorizar a obra, pois tem 

investimento de patrimônio do município como leilão de lotes e veículos. 

Atualmente não votaria favorável a venda de bens, devido à forma como os 

vereadores são tratados. Comenta sobre os requerimentos que não são 

atendidos. Comenta também sobre as obras que estão em execução no 

município e os valores que já foram pagos as empresas. Não entende esse 

valor de novecentos mil abrindo dotação, duvido que vai entrar esse recurso 

agora. Tomara que venha. Comenta sobre os projetos de recomposição salarial 

dos funcionários municipais e do legislativo. Era importante fazer uma lei para 

que a reposição dos funcionários ocorresse em janeiro como é feito com os 

professores. Agradece a maneira como foi feito, não seria o correto, mas é o 

mais certo, por causa da finalidade, agradece a maneira como o presidente 

acatou. Já as projetos duvidosas têm que retirar de pauta. Vereador Gilberto 

Rech agradece e devolve a palavra. Presidente Alfredo agradece pelas 

explicações do Sr. Alberto Arisi e do Sr. Carlos Savaris. Comenta sobre o 

novo jurídico da Prefeitura Municipal que vem com muita vontade de 

trabalhar, logo vai vir se apresentar na Câmara  Municipal, o mesmo vem 

para somar com essa legislatura, pois é importante que os projetos que vem 

para está Casa de Leis tenham uma justificativa. Convida a todos para a 

partida do campeonato regional no domingo as 15h:15 horas.  Comenta que a 

Reunião da Acamsop fica cancelada esse ano.  Presidente Alfredo Pereira dos 

Santos agradece à presença de todos e encerra a sessão. Nada mais eu Carla 



Página 6 de 6 
 

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

pelo presidente, vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 21 de Maio de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


