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Ata nº58/2018 

Ata da  Quinquagésima oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e nove  de  maio 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 57/2018. Leitura do 

Requerimneto nº 05/2018, assunto: Licença do Exercício do Cargo de 

Vereador pelo período de trinta dias do Vereador José Favaretto.Leitura da 

Prestação de Contas da Secretaria de Saúde. Votação do Requerimento nº 

36/2018. Autoria Vereadores: Gilberto Casa e Alfredo dos Santos. Súmula: 

Excelentíssimo prefeito, os loteamentos irregulares estão presentes 

atualmente em praticamente todas as cidades brasileiras. Assim, o governo 

federal publicou o Decreto nº. 9.310/18 que institui as normas gerais e os 

procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana.Assim, nesta 

modalidade de regularização fundiária, serão denominadas áreas de 

interesse social (Reurb-S) e de interesse específico (Reurb-E), onde nesse 

tipo de regularização, será obedecido um rito, ou seja, a forma de 

processamento da regularização fundiária, torna seu trâmite mais curto para 

se obter o parcelamento do solo o que é de suma importância para 

legitimação dos ocupantes das áreas irregulares, bem como para o 

reconhecimento e acolhida da nova realidade urbanística-ambiental. 

Colocado em votação no plenário foi aprovado. Apresentação do 

Requerimento nº 38/2018. Autoria Vereadores Gilberto Casa e Gilmar de 

Oliveira. Súmula: Solicita que a administração Municipal faça um estude 

da possibilidade de realizar a troca da iluminação pública por lâmpadas de 

LED. Justifica-se o pedido devido a grande economia de p energia elétrica 

que será proporcionada com a nova rede elétrica.Vereadores defendem o 
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requerimento:Vereador Gilberto Casa comenta que tendo em vista a 

necessidade de melhorar a iluminação pública do município, é necessário 

realizar um estudo sobre o assunto,explica que o Setor de Urbanismo troca  

lâmpadas hoje e daqui duas semanas já tem que trocar novamente. As 

fiações são bastante antigas e as lâmpadas LED são mais econômicas. 

Vereador Gilmar comenta que a alguns anos atrás já foi realizado a 

mudança da iluminação pública e que já melhorou muito, mas hoje existe a 

necessidade da mudança novamente, vai gerar um grande benifício a 

população com a economia de energia, vai baixar cerca de 50% a 60% do 

valor gasto com mensalmente, nessa nova rede de iluminação pública pode 

ser acrescentado internet e essas lâmpadas de LED tem  garantia de cinco 

anos.  Passada a palavra a platéia: Passada a palavra aos Vereadores: 

Vereador Elias cumprimenta a todos. Questiona sobre como vai funcionar o 

processo da troca da rede elétrica no município. Vereador Gilberto  Casa 

explica que primeiro vai ser realizado um estudo para verificar as 

condições atuais da  iluminação pública e verificar o que é necessário 

trocar como lâmpadas e reatores. Vereador  Elias questiona sobre quem é o 

responsável pelos custos desta troca de iluminação. Vereador Gilmar 

explica que são quatrocentos postes e luminárias. Essa troca trás benefícios 

e clareia muito  mais que as lâmpadas atuais. Durante a reunião que 

participamos foi citado o exemplo da Cidade de Foz do Iguaçu que 

economiza uma grande quantia por mês após a substituição. Vereador 

Gilberto Casa explica que é um estudo ainda, no caso a empresa que vai 

apresentar um projeto na integra.Vereador Gilmar cumprimenta a todos. 

Parabeniza a administração pela realização do Café Colonial. Agradece a 

todas as pessoas que trabalham na execução do evento. Solicita Ofício ao 

Setor de Urbanismo para que sejam realizadas as melhorias necessárias 

(reconstrução) da barragem localizada atrás da Associação do Clube 

Juventos/Independente. Vereador José cumpriementa a todos. Comenta 
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sobre o requerimento apresentado nº 38/2018. É necessário fazer o estudo e 

trocar aos poucos as lâmpadas e reatores e não tudo ao mesmo tempo. 

Porque tem várias lâmpadas e reatores que ainda estão bons, o que vai ser 

feito com esse material  retirado. Na semana que vem já não vai estar 

presente, mas votaria  contra este requerimento. Explica que vai  licenciar-

se por trinta dias  para dar a oportunidade aos colegas suplentes. Convida a 

todos para a posse do novo Pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil 

a ser realizado no dia 10 de junho com início as 18:00 horas no Bosque 

Municipal. O evento contará com a presença do Cantor Carlos Magrão e do 

Coral da Marel. Explica que o pastor já está trabalhando mas ainda não 

tomou posse.  Vereador Izelso cumprimenta a todos. Explica que visitou  a 

construção da ponte e relata o problema enfrentado pela administração e o 

morrador  que recebeu ordem judicial para retirar a casa do local que está 

ocupando de forma irregular. Comenta que é a favor da reconstrução da 

barragem, o custo é pouco  para fazer está obra e vai aumentar a quantidade 

de  água.  Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

situação atual do país, a política, a greve dos camionheiros, a população 

lutando pelos seus direitos.  Eles estão lutando por um objetivo maior. Pois 

hoje temos uma carga tributária muito alta. Explica que é a favor, mas 

lamenta a situação que paralisação chegou, pois afeta principalmente os 

agricultores. Explica que a nossa região ainda está conseguindo entregar o 

leite. Relata o problema enfrentado pelo Sadia e os agricultores. Tece 

comentário sobre o regime militar e o possível interesse político envolvido 

nas manifestações. Mas de uma forma geral  quem sofre é a população. 

Torce  para que se resolva da melhor possível e que relamente ocorra 

mudanças para o melhor. Presidente Doelio acredita que não resolveu nada 

ainda, porque são apenas sessenta dias, depois volta tudo ao normal. Por 

isso os camionheiros continuam na estrada. Vereador Elias explica que 

sessenta por cento da rede de camionheiros são dos políticos e quem está 
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sofrendo mesmo são os agricultores. Vereador Gilberto Casa cumprimenta 

a todos. Solicita ofício de parabenização juntamente com o Vereador 

Alfredo  ao  Clube de Mães da Linha Sertãozinho representada pela sua 

presidente Senhora Lurdes Mariano pelo excelente almoço e matinê 

realizado. Solicita Ofício de parabenização aos organizadores do Café 

Colonial, passou de quinhentas refeições, foi um sucesso pensando na 

situação atual do país. Agradece aos votos favoráveis ao requerimento nº 

36/2018. Explica que o Requerimento apresentado nº 38/2018  é apenas a 

solicitação de um estudo da possível viabilização para  melhorar a 

iluminação pública do município.Após a realização deste estudo para 

posteriormente ser feito um projeto, o qual deve passar pela Câmara 

Municipal.Explica que  já saiu o edital e a tomada de preço vai ser no dia 

11 de junho para contratar a empresa que vai fazer a construção da 

passarela.Solicita Ofício ao Setor do Recursos Humanos para que seja 

realizado um estudo da viabilidade de conceder reajuste salarial aos 

servidores públicos que exercem a função de motorista. Este estudo deverá 

contemplar também a possibilidade de conceder os avanços na carreira aos 

motoristas que já possuem esse direito. Comenta sobre a realização da 

Audiência Pública da Câmara Municipal,da Prefeitura Municipal, e da 

Secretaria da Saúde. Comenta também sobre a grande quantia de consultas 

realizadas no Posto de  Saúde neste quadrimestre. É importante que a 

população saiba onde está sendo gasto o dinheiro público, talves é 

necessário anunciar na rádio. Era importante que todos os vereadores 

participassem poderia ser revista a questão dos horários das audiências 

públicas.Presidente Doelio explica que é importante que os vereadores 

participem das Audiências Públicas. Vereador Alfredo cumprimenta a 

todos. Reforça o ofício solicitado pelos Vereadores Gilberto Casa e Gilmar 

de Oliveira de parabenização pela realização do café colonial, e estende os 

cumprimentos aos Clubes de mães, ao CRAS, a Comissão Organizadora, a 
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administração e demais pessoas que contribuíram para a realização do 

evento. A Comissão organizadora acertou em acrescentar no lançamento do 

café colonial um show, o qual proporcionou um local agradável. É 

importante parabenizar os organizadores,pois mesmo com a falta dos 

combustíveis, várias pessoas vieram, foram mais de quinhentas fichas 

vendidas. Porém devido ao problema várias pessoas que tinham reservado 

fichas desistiram de vir. Relata que participou de uma reunião na AMSOP e  

o presidente da ACAMSOP vai providenciar um parecer sem custo para a 

Câmara Municipal do Projeto que institui o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro Geral da Câmara 

Municipal. Durante a reunião também conversaram a respeito do encontro 

de Vereadores na Festa do Vinho e do Queijo e sobre a possibilidade de ser 

realizada uma palestra para os vereadores. Também foi conversado da  

possibilidade de realizar a venda da casa de Nova Prata do Iguaçu. 

Comenta sobre a documentação da sede da AMSOP que foi feita sem 

constar como umas das proprietárias do imóvel a ACAMSOP que  ocupa o 

mesmo local. Inclusive a entidade Paraná Cidade quer ocupar a sala da 

ACAMSOP, desta forma a mesma ficaria sem uma sede. Alguns 

vereadores recusam essa proposta, pois 33%  daquele espaço é da 

ACAMSOP. Explica que a AMSOP estava pagando um funcionário para a 

ACAMSOP,pois o que é arrecadado entre os vereadores não chega a dois 

mil reais por mês, e dessa forma não tem como manter um funcionário. 

Vereador Elias explica que a casa de Nova Prata foi construída com o 

dinheiro arrecadado pelos vereadores com a venda de bingo, na época eu e 

o vereador Nelson Barili vendemos as cartelas no município.Desta  forma 

se tornamos sócios fundadores.Por duas vezes tentou utilizar a casa, mas 

não foi possível. É um lugar muito bonito. Vereador Alfredo explica que os 

vereadores desta câmara contribuem individualmente e a secretária 

deposita o dinheiro numa conta do Banco do Brasil. Enfatiza a importância 
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da entidade, a  ACAMSOP não pode terminar de maneira alguma. Relata 

que ACAMSOP 14 já está fechada. O Promotor  Fabrício de Almeida agora 

responde pela área de Pato Branco também, ao todo são os 42 municípios 

do Sudoeste do Paraná. É necessário que as câmaras também possam 

efetuar as transferências assim como ocorre atualmente com as prefeituras, 

e não seja necessário cada vereador pagar a sua contribuição. Atualmente 

não temos força alguma nas lutas pelas conquistas de melhorias para o 

sudoeste do Paraná. Compartilha o ofício do Vereador  Gilberto Casa para 

a Senhora Lurdes Mariano Presidente do Clube de Mães da Linha 

Sertãozinho, foram mais de 200 almoços servidos. Solicita ofício ao Setor 

de Urbanismo para que seja realizada o mais breve possível a pintura dos 

meios fios, faixas de pedestres e quebra-molas (faixa elevada) no perímetro 

urbano do município. Comenta também a respeito do envolvimento das 

empresas do movimento dos camionheiros, essas empresas já conseguiram 

o que queriam e o pequeno continua lutando nas estradas. Agradece  aos 

votos favoráveis ao Requerimento nº 36/2018. Comenta sobre o estudo da 

troca da iluminação pública, a qual possibilitaria uma grande economia de 

energia. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos.Solicita ofício ao 

Setor Tributário do município para que  informe a está Casa de Leis a 

forma como está registrado o Alvará Definitivo de Funcionamento da Loja 

Luca 10 na Prefeitura Municipal. Explica que as pessoas deixam de pagar 

as contas nas outros comércios para comprar a vista nesta loja.  Comenta 

também que se a mesma não estiver registrada de forma correta para o seu 

patamar de compras e vendas vai tomar as medidas necessárias. Com 

realação a solicitação do Vereador Gilberto Casa ao Setor de  Recursos 

Humano foi votado um requerimento nesta Casa de Leis para que fosse 

feito uma revisão do Plano de Cargos e Salários do funciolismo público, 

porém não obteve resposta. Parabeniza os Vereadores Gilberto Casa e 

Gilmar de Oliveira pela iniciativa do requerimento nº 38/2018,é importante 
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economizar energia elétrica, porque  da qui a pouco o município vai ter que 

explicar ao Tribunal de Contas como gasta tanto dinheiro com  iluminação 

pública, entende que é necessário fazer um estudo e realizar as melhorias 

necessárias. Relata que a mais de quatro anos o que é arrecadado com a 

taxa de iluminação pública não cobre mais os gastos que a mesma 

proporciona. Comenta sobre a situação atual do país;  intervenção militar; 

sistema político; envolvimento de empresários na paralisação; Acredita que  

essa greve não vai melhorar de forma  alguma as coisas no país, 

principalmente para os agricultores e trabalhadores. Enfatiza que a 

mobilização deveria ter sido realizada em Brasília e não ter fechado as 

estradas do país. Presidente  Doelio Agradece a presença de todos e encerra 

a sessão. Nada mais eu Carla a 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, 29 de Maio de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :______________________________________________ 

Gilberto Casa :_________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Gilmar de Oliveira : ________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

José Favaretto:____________________________________________ 

Marcelo Barili: ____________________________________________ 


