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Ata nº44/2018 

Ata da  Quadragésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia seis de fevereiro 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: Eleição da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação para o exercício de 2018. Após a votação 

o Presidente Doelio solicitou aos vereadores: José Favaretto, Gilberto 

Bauer, Gilberto Casa para realizarem a contagem dos votos. Votação da 

Comissão de Redação e Justiça obteve o seguinte resultado: Gilberto Bauer 

07 votos, Gilberto Casa 07 votos, Gilberto Rech 01 voto, Izelso Zanco 08 

votos, José Favaretto 02 votos, Marcelo Barili 01 voto, Teresinha Quell 01 

voto. Ficando constituída da seguinte forma a Comissão de Redação e 

Justiça com as atribuições distribuídas e escolhidas pelos três vereadores 

mais votados: Presidente:Gilberto Casa; Secretário: Izelso Zanco; Relator: 

Gilberto Bauer. Eleição da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 

para o exercício de 2018. Após a votação o presidente solicitou aos 

vereadores: Alfredo P. dos Santos, Marcelo Barili,Gilberto Rech  para 

realizarem a contagem dos votos. Votação da Comissão de Finanças e 

Orçamento obteve o seguinte resultado: Alfredo P. dos Santos 08 votos,  

Gilberto Rech 07 votos, José Favaretto 02 votos, Marcelo Barili 03 votos, 

Teresinha Quell 07 votos. Ficando constituída da seguinte forma a 

Comissão de Finanças e Orçamento com as atribuições distribuídas e 

escolhidas pelos três vereadores mais votados: Presidente:Teresinha Quell; 

Secretário: Alfredo P. dos Santos; Relator: Gilberto Rech.  Apresentação 

Projeto de Lei do Executivo nº 18/2018. Súmula:  Dispõe sobre a forma de 

pagamento de despesas de viagens através da liberação de diárias. 

Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes para dar os 
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paraceres dos projeto de lei.  Vereador Gilberto Rech Solicita que o 

jurídico da Câmara fassa o parecer deste projeto.  Solicita explicações da 

administração municipal esclarecendo a origem do orçamento para 

pagamentos das Diárias aos  funcionários e demais rervidores.  Presidente 

Doelio solicita que o Responsável pelo projeto venha a esta casa de leis 

realizar explicações a respeito do mesmo. Apresentação do Projeto de Lei  

nº 01 de 06 de Fevereiro de 2018. Súmula: Dá nome á rua existente na 

planta geral da cidade de Salgado Filho. Fica por meio da presente lei 

denominada “RUA WILMO PALLAS” a Rua 15 que se inicia na Rua 

Vereador OsvinoKrause terminando na Rua 10. Presidente Doelio convoca 

as comissões permanentes para dar os paraceres dos projeto de lei. 

Vereador Gilberto Bauer defende o Projeto de Lei. Cumprimenta a família, 

esplica que esse foi um acordo entre os vereadores para colocar os nomes 

em ruas as quais eram chamadas por números. Comenta sobre o papel 

inportante do Sr. Wilmo Pallas no município que foi responsável por ajudar 

a montar a quadra em residia. Enfatiza a importância de valoriazar os 

pioneiros do município. Sr. Edemilson Pallas  comenta sobre a importância 

de valorizar os pioneiros, conta um pouco da história do seu pai. Relata que 

a instalação elétrica desta rua  foram os moradores que pagaram. Relata as 

dificuldades da época e também alguns dos trabalhos realizados por seu 

pai: Costrução de estradas, escola, auxiliou a fundar o sindicato, participou 

da diretoria da igreja, foi diretor do juventos, muito ativo politicamente, foi 

candidato a vereador mesmo doente e ficou como suplente.  Foi um 

desbravador do município. É merecedor desta homenagem. Em nome da 

famíla Pallas agradece a todos os vereadores. Apresentação do 

Requerimento nº 01/2018. Autoria dos vereadores Gilberto Bauer e Alfredo 

Pereira dos Santos. Súmula: Solicita que a Administração Municipal estude 

a possibilidade de igualar os valores das horas máquinas prestadas pelo 

município e pelas  Associações.Vereadores defendem seu requerimento:  

Vereador Alfredo parabeniza Presidente Doelio por assumir a Mesa 
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Diretora. Com relação ao requerimento explica que foi um debate realizado 

junto a uma associação, é importante a unificação de valores, para não 

haver diferença na cobrança pelo mesmo serviço realizado. Enfatiza que 

haverá preço diferenciado dependendo da potência das máquinas. Vereador 

Gilberto Bauer comenta que como a associação não consegue atender a 

todos, e as vezes uma parte da população vai ter que ser atendida pela 

prefeitura, neste caso tem que ser o mesmo valor, para que não aja injustiça 

entre os valores das horas. Apresentação do Requerimento nº 04/2018. 

Autoria vereador Gilberto Bauer. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal veja a viabilidade de providenciar a reforma da Casa Mortuária 

do município. Vereador Gilberto Bauer defende seu requerime: é uma 

reforma simples mas de grande importância, pois várias obras estão sendo 

realizadas nesta rua, é mais do que justo limpar, lavar  e pintar a  parte de 

fora.  Passada a palavra a platéia: Sr. Edemilson Pallas agradece aos 

vereadores pela homenagem, muitas pessoas são merecedoras. Passada a 

palavra aos vereadores: Vereador  Marcelo Barili cumprimenta a todas. 

Comenta sobre a  importância do Sr. Wilmo Pallas para o município. 

Deseja bom ano de trabalho a todos os vereadores, que todos possam 

conseguir recursos para o município.Comenta sobre a dificuldade no país e 

na agricultura, principalmente na questão do leite. Ressalta a importância 

do apoio da administração a agricultura familiar. É importante trabalhar 

unidos para o bem da população. Vereador Izelso cumprimenta a todos. 

Deseja boas vindas ao Presidente Doelio. Tece Comentário sobre a história 

de vida e trabalho do senhor Wilmo Pallas. É a favor deste projeto. 

Comenta que a Câmara esta pronta para votar o que é bom para o 

município. Explica que esta com plano de falar com os deputados para 

conseguir verba para construir as ponte  que liga os bairros Salgadinho e 

São Francisco. Vereador José cumprimenta a todos. Homenagem merecida 

a família Pallas. Lembra do seu Wilmo Pallas com relação ao esporte. 

Solicita Ofício ao Setor Rodoviário para que seja realizada a repuração da 
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estrada  e colocação de dois tubos na propriedade do Senhor Astor Romel 

na Linha Riograndense. Solicita ofício a administração para que seja 

informado a esta casa de Leis no que foi gasto o dinheiro do leilão que foi 

realizado pelo município. Enfatiza que o Presidente da Câmara deve cobrar 

mais com relação as respostas dos ofícios solicitados. Comenta que foi 

falado que ia ser recuperada a draga, mas até agora a mesma não apareceu. 

Presidente Doelio explica que vai mudar um pouco a forma de envio dos  

ofícios. Primeiramente é importante conversar com o responsável pelo 

setor, caso não seja resolvido o problema daí sim seja enviado os ofícios. 

Vereador Gilberto Bauer comenta sobre a alegria em retornar depois do 

recesso e continuar  trabalhando pelo bem do município.  Solicita apoio dos 

vereadores no projeto e requerimentos. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos. Parabeniza o veraedor Gilberto Bauer pela iniciativa. 

É importante  lembrar das pessoas que fizeram algo de bom pelo 

município, nada mais justo. Explica que esse trabalho teve início no ano 

passado, buscando atualizar os nomes de ruas, cita outras pessoas e ruas 

que  receberam novos nomes. Explica que pode ser dado o nome apenas 

pra quem já é falecido e que tem placas com nomes errados no município. 

Comenta que hoje iniciou a terraplanagem na rua do pátio que vai ser 

construindo o calçamento, explica que está emenda foi conseguida através 

do Deputado Ademar Traiano.  Esse ano vai ter muitas obras entre elas: 

calçamentos  e  reforma da prefeitura. Enfatiza que foi com a 

Administração  a Curitiba sem diárais e trouxeram autorização para início 

da reforma da Prefeitura, e para a compra do caminhão de lixo reciclável. 

Receberam também a ordem de retirada de 500 tubos,e  já protocolaram o 

pedido em Curitiba de mais 500 tubos.  Comenta que esteve presente na 

Festa na Linha São Brás, no baile do grupo de jovens. Da as boas vindas 

para o Presidente Doelio, agradece ao Vereador Alfredo pelo trabalho na 

presidência da Câmara. Vereador  Gilberto Rech cumprimenta a todos. 

Deseja um bom trabalho ao  novo presidente.  Cumprimenta a família 
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Pallas, e comenta sobre o Senhor Wilmo Pallas, uma pessoa de respeito que 

realizou vários trabalhos importantes. Parabeniza o Vereador Gilberto 

Bauer  pela iniciativa.  Comenta que o ofício é uma ferramenta, um 

documento protocolado, mas o primeiro contato tem que ser direto com o 

responsável pela secretária. Comenta sobre o leilão; valor  remanejado; 

recurso que esta em caixa da prefeitura,  R$ 16.000,00  mil reais foi para a 

contrapartida do rolo. E os outros valores são para investimento. Já os R$ 

90.000,00 mil  reais que foram devilvidos pela Câmara Municipal pode ser 

usado para concerto das máquinas, inclusive no ano passado já fez um 

ofício fazendo esta solicitação. Logo vai chegar as máquinas. Concorda em 

80% na forma como a administração trabalha, enfatiza quais são as  

prioridades de trabalho da prefeitura, como por exemplo estradas. Explica 

que  discorda de algumas formas como a administração trabalha, como por 

exemplo:  a hora máquina deveria ser paga antecipada. Vereadora 

Teresinha  cumprimnta a todos, em especial a família do Senhor Wilmo 

Pallas, parabeniza Gilberto Bauer pela iniciativa. É  favorável a este 

projeto. Parabeniza Alfredo pelo trabalho realizado a frente da Câmara 

Municipal no ano de 2017. Dá as boas vindas ao novo Presidente Doelio. 

Se coloca a disposição no que for necessário.  Enfatiza que tem muitas 

coisas para serem feitas, mas várias coisas já foram realizadas. Explica que 

vários municípios tem como prioridade as estradas. Concorda com o 

pagamento da hora máquina antecipada.  Vereador Alfredo cumprimenta a 

todos, em especial a Família Pallas, parabeniza o Vereador Gilberto Bauer 

pela iniciativa.  Foi uma honra ser presidente desta Casa de Leis, explica 

que o mandato deste cargo é de dois anos e desta forma apenas duas 

pessoas poderiam ocupá-lo, mas num concenso entre os vereadores  foi 

pensado em eleger um novo presidente a cada ano. Desta forma ocorreu a 

renuncia da mesa diretora. Deseja um bom trabalho ao novo Presidente 

Doelio. Enfatiza que  o trabalho dos vereadores é valorizado, os quais  

estão presentes nas comunidade. Comenta que visitou algumas obras que 
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esta sendo iniciado os trabalhos. Comenta  sobre as obras de calçamento 

nas Ruas em que residem os vereadores Gilberto Rech e Gilberto Bauer. 

Vereador Alfredo questino a Vereadora Terezinha  a respeito da obra do 

calçamento que vai da linha guabiju até a linha Tiradentes.  Vereadora 

Teresinha explica que a obra esta quase concluída, falta apenas um trecho 

próxima a Igeja. Vereador Alfredo comenta que a obra é no valor de R$ 

740.000,00 mil reais. Uma obra que a empresa parou várias vezes mas 

agora já esta terminando. Explica que a empresa que ganhou a licitação do 

paço municipal veio para desistir da obra, pois  deram um valor de 

duzentos  mil reais a menos do que era o valor mínimo da obra concluída, 

tentaram aditivar o valor da obra, porém a administração não aceitou. 

Contudo  a emprasa ainda não assinou a desistência, pois caso o fizesse ia 

ter multa, e por dois anos não poderia mais participar de licitações,a mesma  

ficou de pensar.  Vereador Alfredo questiona o Vereador Gilberto Rech a 

respeito da microbacia e proteção das águas. Vereador Gilberto Rech 

esclarece  que o primeiro serviço é o de máquina. O técnico da Emater já 

esta fazendo o acompanhamento. Vereador Alfredo comenta que o 

Vereador Gilberto Casa  representou  várias vezes o município em Curitiba. 

Convida a todos para dia 17/02/2018 final do campeonato de futsal 

femenino e continuação do campeonato sub17. Vereador Gilberto Rech 

comenta sobre a elevação de valores nas diárais, é necessário justificar 

esses valores. Da forma como esta o projeto não da para votar, é necessário 

que seja revisto. Vereador Doelio parabeniza família do Senhor Wilmo 

Pallas. Comenta que vai manter os ofícios solicitados pelo vereador José 

Favaretto. Explica  aos vereadores que é necessário abreviar um pouco os 

horários das sessões, vamos ser mais objetivos na pauta da sessão. Tece 

comentário sobre o recesso da próxima semana, voltamos daqui a 15 dias 

com sessão no dia 20 de fevereiro de 2018. Explica que na próxima sessão 

provavelmente o Vereador Gilberto Rech vai presidir a sessão,devido a 

uma cirurgia marcada. Agradece pela  oportunidade de assumir a mesa 
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diretora. Nada mais eu Carla a 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, 06 de Fevereiro de 

2018. 

 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: _________________________________ 

 

 


