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ATA Nº. 002/ 2023 – Sessão Ordinária 

No sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 20h00min (vinte horas), no 

prédio da Câmara Municipal de Salto do Itararé, situada à Rua Eduardo Bertoni Júnior, 961, 

realizou-se a Primeira Sessão Ordinária do Terceiro Ano Legislativo da Décima Quinta Legislatura 

da Câmara Municipal de Salto do Itararé, sob a Presidência do Vereador Celso Henrique da Cruz, 

secretariado pelo Vereador Odair José Carvalho da Silva e com a presença dos vereadores: Anézio 

Laurindo Ramalho, Carlos Eduardo da Silva, Gilberto Fernandes Vieira, José Nildo dos Santos, Luiz 

Carlos da Silva, Reginaldo Aparecido Alves e Vanderlan Ferreira de Almeida. Havendo número 

legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Em seguida 

o Senhor Presidente passa para o Primeiro Secretário fazer a leitura da ata da Sessão anterior, a 

qual foi lida e aprovada, sem ressalvas. Ato contínuo o Senhor Presidente passa para o Primeiro 

Secretário realizar a leitura dos seguintes Projetos de Lei do Executivo. Projeto de Lei 03/2023 – 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa “Frente de Trabalho e Proteção 

Social” e dá outras providências; Projeto de Lei 04/2023 – Súmula: Altera a redação do Art. 122, 

Inciso I, § 1º e § 2º da Lei 91/2012 de 30 de dezembro de 2010; Projeto de Lei 05/2023 – Súmula: 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a efetuar parcelamento de dívida com o CODREN 

– Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná, e dá 

outras providências; Projeto de Lei 11/2023 – Súmula: Acrescenta Parágrafo ao Art. 59 da Lei 

647/2022, de 29 de dezembro de 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei 12/2023 – 

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial Suplementar no orçamento vigente 

de 2023 do Município de Salto do Itararé e dá outras providências; Projeto de Lei 13/2023 – 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Anexo II – Cargos de Provimento em 

Comissão, da Lei Municipal nº 61/2010 e dá outras providências. Em seguida, o Senhor Presidente 

passa para o Primeiro Secretário realizar a leitura dos seguintes Projetos de Lei do Legislativo. 

Projeto de Lei 03/2023 – Súmula: Dispõe sobre a inclusão do inciso VII no art. 123, bem como a 

inclusão do art. 131-A na Lei Municipal 91/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do 

Município de Salto do Itararé) e dá outras providências; Projeto de Lei 04/2023 – Súmula: Dispõe 

sobre a Instituição do Auxílio Alimentação para os Servidores Estatutários, Comissionados e 

Estagiários da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, e dá outras providências; 

Projeto de Lei 05/2023 – Súmula: Denominação de Prédio Público; Projeto de Lei 06/2023 – 

Súmula: Denominação de Prédio Público. Após as leituras, os referidos Projetos de Lei supra fora 

colocados em discussão. Em seguida, os Projetos de Lei do Executivo 03-04-05-11-12 e 13/2023, 

bem como os Projetos de Lei do Legislativo 03-04-05 e 06/2023 foram passados para as análises 

das Comissões Permanentes desta Casa de Leis, que opinaram com seus pareceres favoráveis 

aos Projetos de Lei do Executivo 05-11 e 12/2023, bem como aos Projetos de Lei do Legislativo 03-

04-05 e 06/2023.  Em continuidade, o Senhor Presidente coloca em votação os Projetos de Lei do 

Poder Executivo 05-11 e 12/2023, bem como aos Projetos de Lei do Legislativo 03-04-05 e 06/2023 

sendo os mesmos aprovados em primeira e segunda votação por unanimidade de votos, sendo 

dispensada a terceira votação. Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 

faça a leitura dos seguintes requerimentos. Requerimento 01/2023 – Autoria: Vereador 

Reginaldo Aparecido Alves, Assunto: Requer ao Senhor Prefeito Municipal que seja 

encaminhado a esta Casa de Leis as cópias das notas fiscais para apurar o gasto com pneus e 

peças de frota de veículos da Municipalidade no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de 

dezembro de 2022; Requerimento 02/2023 – Autoria: Vereador Reginaldo Aparecido Alves, 

Assunto: Requer ao Senhor Prefeito Municipal que seja encaminhado a esta Casa de Leis as 

cópias da arrecadação com as taxas de uso do “meu campinho”, bem como os gastos com sua 

manutenção desde sua inauguração até 31 de dezembro de 2022. Ato contínuo o Senhor 

Presidente coloca em Votação os Requerimentos 01 e 02/2023 sendo os referidos aprovados por 

unanimidade de votos dos Vereadores desta Casa de Leis. Dando prosseguimento, o Senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que realizasse a leitura das seguintes indicações. 

Indicação 001/2023 – Assunto: Indica ao Prefeito Municipal que seja viabilizada a construção de 



 2 

um monumento religioso em homenagem a Santo Antônio na antiga repetidora; Indicação 

002/2023 – Assunto: Indica ao Prefeito Municipal que seja viabilizada a arrumação com 

calçamento ou o imediato empedramento da Rua Antônio Sobrinho dos Santos; Indicação 

003/2023 – Assunto: Indica ao Prefeito Municipal que seja viabilizada a ampliação da Unidade 

Básica de Saúde da Vila Alta; Indicação 004/2023 - Assunto: Indica ao Prefeito Municipal que seja 

viabilizada a pavimentação de 100% do perímetro urbano do Município de Salto do Itararé; 

Indicação 005/2023 – Assunto: Indica ao Prefeito Municipal que seja viabilizada a construção de 

um Parque Urbano às margens do Rio Itararé; Indicação 006/2023 – Assunto: Indica ao Prefeito 

Municipal que seja viabilizada a colocação de ar condicionado na Sala de Emergências do Hospital 

Municipal de Salto do Itararé; Indicação 007/2023 – Assunto: Indica ao Prefeito Municipal que seja 

viabilizada a colocação de pedra irregular entre a rodovia PR-424 passando nos Bairros dos 

Garanhani e Alecrim. Na sequência, o Senhor Presidente deixa a palavra livre aos Nobres 

Vereadores. O vereador Luiz Carlos faz o uso da palavra e deixa duas indicações verbais, sendo a 

primeira sobre a estrada que liga Bairro dos Marias ao Fernando do conhecido “Fernando do Seu 

Dito”; e a segunda indicação, sobre a necessidade da limpeza das ruas do bairro do Alecrim. O 

Vereador Reginaldo Aparecido Alves faz uso da palavra, que por sua vez faz uma indicação verbal, 

acerca da necessidade de empedramento na fazenda Marimbondo, Bairro dos Acácios. A palavra 

então é passada ao vereador Anézio, o qual faz uma indicação verbal, sendo sobre a necessidade 

de manutenção da estrada que vai até a “fazenda do Toti” no Bairro dos Betos, estrada essa que, 

segundo o vereador, está “péssima”, outra indicação verbal realizada diz respeito à manutenção da 

estrada do “Curumim”. Após, a palavra é passada ao Vereador Odair José Carvalho da Silva, o qual 

faz seis indicações verbais, sendo a primeira sobre a estrada do Bairro dos Aleixos, destacando a 

necessidade de que essa estrada seja aberta e empedrada; a segunda indicação diz respeito à 

estrada da Palmeirinha, necessitando de atenção e fiscalização, além de manutenção em parte 

específica dessa estrada, considerando reclame dos moradores; a terceira indicação se refere à 

Estrada da Grama, que necessita manutenção; a quarta indicação diz respeito da Lei “Hora-

Máquina”, de 2005, afirmando ser contra a cobrança das horas dos produtores rurais; a quinta 

indicação se refere ao REFIS do IPTU; e a sexta indicação se refere a uma estrada da Areia 

Branca, afirmando que há a necessidade de manutenção dessa estrada. Nada mais havendo a ser 

tratado, o Senhor Presidente em nome dos Vereadores agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a presente sessão, e para constar lavrou-se a presente Ata que vai assinada por mim, 

Vereador Odair José Carvalho da Silva, Primeiro Secretário, pelo Senhor Presidente Vereador 

Celso Henrique da Cruz, e pelos demais Vereadores presentes. 

 

 

________________________       ______________________        _______________________ 

Odair José Carvalho da Silva     Celso Henrique da Cruz            Vanderlan Ferreira de Almeida       

1º Secretário                                  Presidente      Vice–Presidente 

 

 

 

 

_________________________     ________________________      _________________________ 

José Nildo dos Santos                Carlos Eduardo da Silva             Gilberto Fernandes Vieira 

2º Secretário          Vereador                    Vereador 

 

 

_______________________       ________________________        _________________________ 

Luiz Carlos da Silva                     Reginaldo Aparecido Alves             Anézio Laurindo Ramalho          

Vereador                 Vereador             Vereador 


