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Ata nº32/2017 

Ata da  Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia três de outubro de 2017, 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 todos os vereadores. Pauta do dia: Leitura, aprovação e 

assinatura da Ata nº 31/2017. Leitura do Ofício nº 05/2017, assunto: 

Convite Lançamento Projeto Vizinhança Rural, Comércio e Bairro 

Solidário, Alerta e Segura. Leitura do ofício nº 315/2017, recebido da 

Prefeitura Municipal, assunto: Demonstrativo da Despesa com Pessoal. 

Presidente Alfredo entrega os Diplomas aos Vereadores Gilberto Casa e a 

Vereadora Teresinha Lenir da Silva Quell. Primeira Votação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 004/2017. O Referido projeto recebeu parecerer 

favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Súmula: 

Dispõe sobre o Julgamento das Contas do Exercício Financeiro de 2015 da 

Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná. Presidente 

Alfredo convoca três vereadores para fazer a escrutinação dos votos: 

Vereador Marcelo, Vereador Doelio e Vereador Gilberto Casa. Colocado 

em votação no plenário foi aprovado em primeira votação com oito votos 

favoráveis e um voto contrário. Primeira votação do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 05/2017. O Referido projeto recebeu pareceres favoráveis 

das Comissões Permanentes 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 denominda  “ Rua Padre Leopoldo 

Melz” a Rua 03 que se inicia na Rua Bortolo Centenaro terminando na Rua 

Fridhold Krause. Colocado em votação no plenário foi aprovado em 

primeira votação. Retirado de Pauta o Projeto de Lei do Executivo nº 

72/2017. Súmula: Altera a Lei Municipal nº 18, de 25 de outubro de 2005, 
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que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município, nos artigos e anexos 

que especifica e dá outras providências. Retirado de Pauta o Projeto de Lei 

do Executivo nº 73/2017. Súmula: Altera a redação e revoga artigos da Lei 

Municipal nº 031, de 03 de maio de  2012 e dá outras providências. 

Apresentação do Projeto de Lei nº 74/2017. Súmula: Autoriza a realização 

de Concurso Público para preenchimento de cargos efetivos e formação de 

cadastro de reserva na forma que abaixo específica. Presidente Alfredo 

Convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para 

realizarem os pareceres do Projeto de Lei.   Apresentação do Projeto de lei 

nº 75/2017. Súmula: Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social – FHIS e Institui o Conselho Gestor do FHIS e dá outras 

providências. Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de 

Lei. Leitura do Ofício nº 314/2017, recebido da Prefeitura Municipal, 

assunto Sessão Ordinária. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo  nº 

76/2017. Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito 

Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral 

do Município de Salgado Filho- Pr, para o Exercício de 2017, e dá outras 

providências. Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de 

Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 77/2017. Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a abir um Crédito Adicional Suplementar por 

Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Salgado 

Filho-PR, para o Exercício de 2017, e dá outras providências. Presidente 

Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Presidente Alfredo  

convoca os vereadores para sessão extraordinária dia 10/10/2017 as 

18h:45min para votação dos Projetos de Lei nº76/2017 e nº772017.  

Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 64/2017. Súmula: Altera 

dispositivos da Lei nº 40, de 07 de novembro de 2011, a qual “Reestrutura 
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a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Salgado Filho, 

Estado do Paraná. Presidente Alfredo Convoca as Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de 

Lei. Passada a palavra a platéia: Sr. Jeri Pansera comenta sobre os danos 

ocorridos no aviário da sua propriedade no sinistro de domingo, o qual era 

novo e não sobrou nada, a casa não sofreu nenhum dano. Passada a palavra 

aos vereadores: Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta sobre o 

sinistro ocorrido na comunidade da Linha Peroba. Cita exemplos dos danos 

causados em residências e também na vegetação. Estão sem luz desde 

domingo, a Copel esta trabalhando, mas ainda não conseguiu terminar o 

serviço. Agradece em nome do Senhor Nelson Barili a participação de 

todos no almoço de aniversário do programa Alô Salgado Filho, realizado 

no último sábado,enfatiza que mais de 400 pessoas participaram do evento. 

Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre o temporal ocorrido no 

último domingo e os danos causados no município e em municípios 

vizinhos. Comenta sobre as vantagens do cigurro de aviários e demais bens. 

Destaca a importância do gerador de energia nas propriedades do interior. 

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre o sinistro 

ocorrido e agradece a Deus por não ter ocorrido mal algum aos moradores. 

Convida a todos em nome do Sr. Levi Ribeiro para participar de um 

almoço na comunidade Evangélica da Linha São Brás no próximo 

domingo, cardápio variado. Convida a todos em nome do Pastor Sr. José 

Cardoso da Igreja Assembleia de Deus que esta se despedindo na quinta- 

feira as 19:00 horas e a posse do novo Pastor e Evangelista de Bom Jesus 

do Sul. Comenta sobre o ultrassom de gestantes que são realizados a pedido 

do médico nos primeiros dias da gestação e é pago pela Prefeitura 

Municipal. As gestações de risco são encaminhadas para o hospital 

regional. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

Associação Regional de Saúde e esclarece a situação difícil enfrentada em 

relação a saúde, comenta também sobre: Hospital São Francisco; CRE – 
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Centro Regional de Especialidades; município inadiplente com o CRE; 

valores de exames; CEONC – Hospital do Câncer de Francisco Beltrão 

praticamente fechado (dividas altas, estão tentando conseguir emendas 

parlamentares); Shwo de talentos realizado pela Escola Muncipal 

Professora Jaci Maria Lopes. Comenta sobre a importância do Projeto de 

Lei do Executivo nº 77/2017 apresentado hoje, o qual é um trabalho do Ex-

Prefeito Alberto Arisi que trata sobre a Microbacia do Município, acredita 

que alguns pontos deste Projeto deveriam ser diferentes. Comenta sobre o 

Projeto de Lei nº 76/2017 que trata sobre a aquisição do Trator de Peneu, 

emenda do Senador Requião. Comenta sobre habitação no âmbito rural do 

município (entende que os habitantes da agricultura devem ter uma raíz 

realmente para poder ser atendidos) e Habitação Urbana a grande 

dificuldade (devemos valorizar pois tudo o que vem de graça vai logo fora).  

Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Comenta sobre sinistro 

ocorrido no fim de semana, esta disposto em auxíliar com mão de obra as 

pessoas que precisarem. Parabeniza Vereador Gilberto Casa pela criação do 

Projeto de Lei do Legislativo nº 05/2017. Solicita ofício de parabenização a 

administração, secretários e Defesa Civil pelas atitudes tomadas no dia do 

sinistro. Comenta sobre o Projeto de Lei nº 74/2017, Artigo 2º que poderia 

ser modificado. Pois deve ser realizado mudanças na questão de 

experiência, nota diferenciada quando tiver prova escrita e prática, o que 

deve ter um peso maior seja a prova prática isso para os cargos de 

tratoristas, motorista, operador entre outros. Solicita Ofício ao executivo 

quais critérios utilizados pelas empresas nesta questão. Vereador Gilberto 

Casa cumprimenta a todos. Comenta sobre o sinistro ocorrido no fim de 

semana; seguro não cobre tudo tem que ser pago a franquia. Citas exemplos 

de danos ocorridos no município.Agradece a todos os votos favoráveis ao 

projeto de Lei do Legislativo nº 005/2017, comenta sobre a história de vida 

do Padre Leopoldo. Solicita ofício ao setor de urbanismo, para que seja 

realizada a manutenção da iluminação do Bairro Mirante Bosque e também 
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seja verificada a tubulação trancada próximo a Casa do Sr. Levi Ribeiro. 

Tece comentário sobre: a Microbacia e as famílias beneficiadas, 

reservatórios, cercas e  proteção dos leitos dos rios. Agradece ao Presidente 

Alfredo pela dedicação em buscar os Diplomas, sugere que seja colocado 

as fotos suplentes no quadro dos vereadores. Comenta sobre o Concurso 

público e a qualificação, cita exemplos de cargos que deveriam ser 

realizadas as provas práticas, cita exemplos. Como também especificar se o 

mecânico é para máquina leve ou pesada. Comenta também sobre 

financiamentos do FGTS e o programa da habitação. Enfatiza que teria que 

ser um loteamento para ser mais prática as avaliações. Convida a todos para 

participar do leilão na próxima quinta-feira. Vereador Doelio cumprimenta 

a todos. Comenta sobre o sinistro ocorrido, estão sem luz do Alto Alegre 

em diante, poste de luz quebrou, poste do ramal também quebrou. Comenta 

sobre recursos para a Microbacia, cercas, emenda Parlamentar do Deputado 

Assis do Couto em 2012 que veio a fundo perdido e foi executado nos anos 

de 2012 e 2013 semente para postagem e corretivo de solo, muitas pessoas 

foram beneficiadas e não aproveitaram. Comenta também sobre habitação e 

regras do programa, cita exemplos de famílias que receberam o benefício, 

infelizmente não atingiu as pessoas que realmente precisavam. Presidente 

Alfredo agradece a presença de todos. Solicita ofício juntamente com os 

relatórios da Defesa Civil para que a mesma possa estar ajudando os 

agricultores. Reforça os convites da Vereadora Teresinha. Comenta sobre o 

4º ano do shwo de talentos da Escola Municipal Jaci Maria Lopes. Solicita  

ofício de parabenização a escola e a professora Organizadora do Evento 

Sra. Cristina Frigo. Comenta sobre o projeto de Lei do Executivo sobre as 

microbacias. Explica as famílias que serão beneficiadas e a forma como vai 

funcionar, como também as linhas que vão ser contempladas. Convida a 

todos para última rodada do campeonato municipal da primeira fase. 

Comenta sobre as regras do campeonato. Vereador Gilberto Rech solicita 

um ofício a administração para que seja realizada a abertura de uma rua 
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(rua estreita) atrás da residência do Senhor  Kovauski na Rua 15 para fazer 

um casa para o Senhor Gilmar Kovauski. Eu Carla Luciane Barcarol lavrei 

a represente ata  que lida e provada, assinada e pelo  presidente, vereadores 

e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 03 de  Outubro  de 

2017.  

Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

GilbertoB auer :______________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________ _________________________ 

Gilberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


