Ata nº36/2017

Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia trinta e um 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 oito vereadores e ausência justificada do vereador Doelio da
Rosa (viagem a Curitiba). Pauta do dia: Todos os vereadores
cumprimentam e agradecem a presença de todos, principlamete a presença
da Sra. Cintia Ramos Diretora da 8º Regional de Saúde de Francisco
Beltrão e a Sra. Joceli Vogliati. Leitura, aprovação e assinatura da Ata nº
35/2017. Leitura dos comunicados recebidos do Ministério da Educação:
223960/2017, 223961/2017 e 223962/2017, assunto: repasse de recursos.
Leitura do ofício nº 229/2017,recebido da UVEPAR, assunto: 2º Congresso
Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança. Leitura do convite
recebido do Tirbuna Regional para o lançamento oficial da programação ao
Vivo da TV TRIBUNA. Sra Cintia Ramas cumprimenta a todos. Comenta
que o Governo do Estado do Paraná lançou o programa Redes de Atenção
em Saúde. Informa os programas implantadas no estado e as benefícios que
os mesmos trouxeram para as pessoas, como por exemplo:Rede Mãe
Paranaense temos o programa Rede de Proteção a Gestante. O qual ajudou
na redução na mortalidade infantil. Comenta também sobre o atendimento
do Hospital Regional dentro da área de urgência e emergência. Comenta
também sobre: o SAMU, o transporte aério, Farmácia Paraná e Programa
Vigia Sus. Tece comentário sobre o Programa APSUS e a qualificação
atenção primária de saúde. O qual é o primeiro lugar que os pacientes
procuram quando necessário. Comenta sobre o Transporte Sanitário, onde o
município de Salgado Filho recebeu dois lotes de R$ 240.000,00 (duzentos
e quarenta mil reais) e mais um lote de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
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reais) para adiquirir veículos. Comenta também sobre a construção da
unidade de saúde da Linha São Roque. Explica que já existe um projeto
para reforma do pronto atendimento. Informa que vei dinheiro para a
compra de equipamentos e custeio para os gastos da equipe. Enfatiza que o
Governo do Estado do Paraná investiu no município. Comenta sobre a
capacitação dos municípios e o Programa Tutoria que busca estabelecer o
trabalho de uma forma ordenada com Agendamento e planejamento. Sr
Gilmar Kovauski relata que não concorda com a Sra. Cintia porque pagou 2
exames do seu pai a algum tempo atrás. Cintia explica que mais tarde esta
pergunta. Sra. Juceli comenta sobre a capacitação e reorganização da
atenção primária. Enfatiza que é necessário ter os protocolos e territórios
definidos. Enfatiza que já reduziu a mortalidade materna e infantil. Salgado
Filho desde o ano de 2013 não teve mortalidade infantil. Comenta sobre a
tutoria com selos e itens para organizar a parte estrural e segurança do
paciente, tudo isso baseado em literaturas. Explica que foram criados
grupos pioritários de atendimento e as partes do pronto atendimentos. As
pessoas vão ser consultadas, avaliadas, exames e será agendada a próxima
consulta. Isso é feito para que não exista mais filas, mas isso demora muito
tempo para essa organização. Enfatiza que vai ser definido a forma de
trabalhos dos cincos grupos de risco: diabético, hipertenso, idosos,
gestantes e crianças. Vai ter os agendamentos e as demandas livres durante
todos os dias. Sra. Cintia informa que vai ser atendido quem mais precisa.
Já existem equipes da 8º Regional que trabalham desta forma e esta dando
resultados efetivos. Salgado Filho iniciou no selo Bronze. Veio uma equipe
de Curitiba avaliar para ocorrer a certificação. Salgado Filho tem uma
grande chance de obter o selo bronze que será entregue em Dezembro.
Vereador Gilberto Rech informa que no início vai ter acumulo de pessoas
até a comunidade se acostumar. Sra. Cintia Ramos comenta que é
necessário o acompanhamento dos pacientes. É necessário que a população
vai se sentir segura com esse atendimento. Sra. Juceli informa que quase
Página 2 de 10

80% por cento dos casos de saúde se resolve no posto de saúde. Comenta
sobre o agendamento e as pessoas que chegarem no posto serão
classificados e vão ser informados o tempo de espera e posteriormente
atendidos. Relata a forma como vai ser realizado o trabalho. A Enfermeira
Ketlin comenta que as pessoas não consideram o atendimento dos
enfermeiras, eles desejam que seja apenas os médicos fassa esse
atendimento. Relata a diferença de urgência e emergência. Vereador José
enfatiza que vai ser muito boa essa forma de trabalho. Vereador Gilberto
Casa comenta que deve ser feito comparamento entre os municípios. Relata
que na Bahia para ser atendido pelo SUS as pessoas vão as 8:00 horas da
manhã para pegar fichas as 4:00 horas da tarde para ser atendido dois dias
depois. Enfatiza que muitas coisas melhoraram no decorrer dos anos.
Gilberto Rech comenta sobre os investimentos do município, é necessário
avaliar os exames que a prefeitura pode ou não pagar. É necessário que a
população valorize e participe mais das ações da saúde. O setor de saúde
deve atender da melhor forma possível, com os recursos possíveis, o
município esta muito bem na área de saúde. Comenta sobre os valores da
tabela. Sra. Cintia comenta que não é obrigatório a adesão, mas para
acessar investimentos tem que estar participando do programa dos selos.
Parabeniza o município e o Prefeito Helton Ffeifer pela qualidade na
Saúde. Vereadora Teresinha enfatiza que vai funcionar muito bem, porque
os idosos também já trabalham desta forma. Gilberto Bauer agradece as
explanações, comenta que precisou do transporte aérea para os gêmeos que
são seus afiliados para união vitória. Agradece a Oitava Regional pelo
trabalho com nosso município. Secretaria Viane Martin cumprimenta a
todas. Comenta sobre o caso do pai do Sr. Gilmar Kovauski onde foi
realizado o atendimento e solcitados exames de urgência, porém naquele
dia não tinha aquelas especificidades oferecidas pelo CRE, desta forma era
necessário

fazer

exames

particulares.

Sr.

Vice-Prefeito

Astério

cumprimenta a todos. Em nome da administração agradece a presença das
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senhoras Cintia e Juceli. Comenta sobre os programas do governo do
estado, a forma de trabalho e relata sobre os veículos que foram
adiquiridos, enfatiza que hoje a saúde melhorou muito em profissionais e
veículos. Sra. Viane esclarece a falta da pediatra no município. Sra Cintia
informa que é muito difícil encontrar um pediatra. O médio clínico geral
esta preparado para realizar o atendimento de todos as crianças. Caso seja
necessário é encaminhado para o CRE que tem uma equipe preparada para
atender gestantes e crianças. Vereador Gilberto relata fato ocorrido com seu
sobrinho. Viane agradece aos vereadores e também as profissionais Cintia
e Juceli que vieram apresentar esse assunto. Comenta sobre o encerramento
do outubro Rosa. Alfredo também agradece a presença das profissionais
Cintia e Juceli. Comenta sobre o bom trabalho da saúde. Leitura do ofício
nº 345/2017, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Sessão Ordinária.
Apresentação do Projeto de Lei nº 78/2017. Súmula: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar por Exesso
de Arrecadação no Orçamento Geral do Município 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 da outras
providências. O presente projeto tem como objetivo o recapamento com
CBUQ e construção de passeios em nosso município nas Ruas Augusto
Cechini e Irno Raphael de Lazari. Presidente Alfredo convoca as
Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para realizar os
pareceres do Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei nº 79/2017.
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito
Adicional Suplementar por Exesso de Arrecadação no Orçamento Geral do
Município 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 da outras providências. O presente projeto tem como
obejtivo a infraestrutura urbana para a exucução do Passo Municipal.
Presidente Alfredo convoca as Comissões de Finanças e Orçamento e
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Justiça e Redação para realizar os pareceres do Projeto de Lei.
Apresentação do Projeto de Lei nº 80/2017. Súmula: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar por Exesso
de Arrecadação no Orçamento Geral do Município 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 da outras
providências. Presidente Alfredo convoca as Comissões de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação para realizar os pareceres do Projeto de Lei.
Presidente Alfredo convoca os vereadores para sessão extraordinária na
próxima terça-feira dia 07/11/2017 as 18h:40min para votação dos três
projetos apresentados. Apresentação do Requerimento nº 19/2017, autoria
Vereador Gilberto Casa. Solicita que a administração Municipal
providencie a atualização cadastral de todas as ruas do perímetro urbano do
município.O objetivo é verificar quais os nomes das ruas e as suas
denominações que fazem parte do perímetro urbano, pois existem muitas
ruas que não constam com o nome cadastrado corretamente ou o nome
desconhecido junto ao mapa do município.Desta forma, com a atualização
dos logradouros públicos que se busca fazer, poderá ser providenciado um
novo mapa do município onde constam as novas ruas com seus respectivos
nomes, facilitando a localização das mesmas por parte dos munícipes.
Vereador Gilberto Casa defende seu requerimento: relata problemas com os
nomes de ruas que ainda tem placa com nomes ou números diferentes, e o
mapa da prefeitura esta desatualizado, explica que ano que vem vai ter o
plano diretor e é necessário fazer estes ajustes. Segunda Votação do Projeto
de Lei do Executivo nº67/2017.O referido projeto recebeu pareceres
favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.
Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 para o
Município de Salgado Filho e dá outras providências. Colocado em votação
no plenário foi aprovado em segunda votação. Segunda Votação do Projeto
de Lei nº 68/2017. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das
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Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dispõe
sobre o Diretrizes Gerais para a elaboração do orçamento para o Município
de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2018 e dá outras
providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em segunda
votação. Segunda Votação do projeto de Lei nº 69/2017. O referido projeto
recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação. Súmula: Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Salgado Filho para o Exercício financeiro de 2018 e dá outras
providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em segunda
votação. Votação do Requerimento nº 40/2017. Autoria Vereador Gilberto
Bauer. Súmula: Solicita que a Admnistração Municipal veja a viabilidade
de providenciar a tubulação em partes da Rua Vereador Osvino Krause em
frente ao terreno nº 04 da quadra nº 59. Colocado em votação no plenário
foi aprovado. Votação do Requerimento nº 41/2017. Autora Vereador
Gilberto Bauer. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a
viabilidade de providenciar melhorias no campo da Linha Peroba. É
necessário que seja feito aterramento e nivelamento no local. Desta forma
proporcionando que o mesmo fique com as medidas de um campo de
futebol suiço. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Passada a
palavra a platéia: Passada a palavra aos vereadores: Vereador Teresinha
cumprimenta a todos. Comenta que foi uma honra receber a equipe de
saúde nesta Casa de Leis principalmente as Senhora Cintia Ramos e a
Juceli Vagliati. Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre
relatório da Defesa Civil. Vice- Prefeito Sr. AstérioMarchetti comenta que
não vem recursos para atender os moradores que tiveram prejuízos com o
sinistro, porém tem que ser apresentado os e notificada a Defesa Civil.
Vereador José comenta que na Linha Sertãozinho teve uma casa que
destelhou e ainda esta coberta com lonas. Sr. Astério Marchetti comenta
que falta cerca 50 telhas para cobrir totalmente esta casa. Também
escalrece que ficou para a família se organizar para cobrir a casa. Vereador
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José Sugere que seja enfeitado a cidade para o natal com mais
antecedência. Vereador Izelso parabeniza pelo evento de encerramento do
Outubro Rosa realizado nesta terça-feira. Vereador Marcelo cumprimenta a
todos. Comenta sobre os programas que o governo do estado realiza, os
quais são muito bom, sua sobrinha precisou do transporte aéreo e foi levada
para cascavel. Comenta também sobre ofício que solicitou a secretaria para
fazer a terraplanagem do campo da Linha Peroba, porém foi informado que
tinha ter realizado a solicitação em plenário, porém na última sessão foi
decedido entre os vereadores que não ia ter palavra dos mesmos. Mas agora
foi apresentado um requerimento com o mesmo assunto. Agradece pela
preocupação com a sua comunidade, porém é muito estranho um projeto
que trabalhou na sua proposta de trabalho da campanha eleitoral. Enfatiza
que a comunidade só teve crescimento em quanto tinha vereador
representante. Explica que a linha peroba ficou oito anos sem
representantes. A qual neste período não foi beneficiada com nada.
Comenta que representa a sua comunidade, talvez esta ocorrendo mal
intenção, parece politicagem. Comenta também sobre equipamentos para
associação e a não renovação dos comodatos.Porém foi trabalhado para a
nova associação para ter preços diferenciados. Mas não vai ter diferença de
valores, então já não foi aquilo que foi combinado. Comenta sobre a
questão da água na comunidade. Teve uma vereadora que solicitou o poço.
Com o trabalho da comunidade tem água sobrando. Agora com o campo já
tinha sido feito a medição, conversa com o secretário de obras, porém falta
registrar em documento. Vai ser realizada uma reunião para fazer a
associação do Clube da Linha Peroba. Desta forma é possível receber
recursos para poder fazer algumas benfeitorias. Tomara que não seja
politicagem este requerimento, se não for peço desculpas. Vereador
Gilberto Casa cumprimemta a todos. Agradece as Senhoras Cintia Ramos e
Juceli Vagliati da 8º regional. Comenta sobre o Projeto de Lei nº 79/2017 é
uma das conquistas do deputado Ademar Traiano para a reforma da
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Prefeitura. Graças ao Prefeito, Vice-Prefeito e os vereadores que foram
atrás de projetos junto aos deputados com emendas parlamentares. Nos
próximos dias o Deputado Ademar Traiano vai estar aqui para entregar a
emenda e assinar o recurso. Comenta sobre o transporte aéreo. Trabalho do
Governo Estadual. Vereador Gilberto Rech solicita ofício para Setor de
Obras para que abra a rua ate onde o Senhor Gilmar Kovauski vai contruir
a casa e também seja feita a terraplanagem do local. Solicita também que
seja realizada a recuperação de estradas da linha São Roque. Como também
a do Sr. Deuclecio Smaniotto na Linha Pinheiro e na Linha União da Serra
até o Sr. Seferino Casa. Solicita que seja realizado melhorias na Rua
Ângelo Crestani perto da residência da Sra. Gisele Heimam. Comenta
sobre a chegada do rolo novo através do deputado Wilmar Reichembach o
qual fez campanha. Espera que realmente seja conseguido fazer a obra do
campo da Linha Peroba, solicitado através do requerimento do Vereador
Gilberto Bauer. Relata melhorias realizadas na Linha Peroba nos últimos
oito anos. Esta disponível para auxiliar o Vereador Marcelo. Enafatiza que
o Legislativo tem que se unir para realizar os trabalhos. Comenta sobre a
Defesa Civil, a qual deveria ser destinado um valor maior para esta
instituição, então é necessário fazer um projeto de lei para ter recurso nesta
área. Comenta também sobre uma possível emenda parlamentar do
Deputado João Arruda para a aquisição de uma carregadeira. Esclarece que
é companheiro do Prefeito Helton Pfeifer, não é verídico o comentário que
seria opisiçao da atual administração. Daqui a quatro anos fará campaha
para o Ex- Prefeito Alberto Arisi. Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a
todos. Parabeniza o Vice-Prefeito Astério Marchetti pelo trbalho realizado.
Enfatiza que a partir do ano que vem o município vai crescer mais ainda.
Comenta sobre o encerramento da Programa Outubro Rosa. Comenta que
a rádio não fala as coisas boas que acontecem no município, apenas as
coisas ruins, porém falta essas pessoas lutarem para o bem do município.
Comenta sobre o elogio recebido das Senhoras Cintia Ramos e Juceli
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Vagliati da Oitava Regional ao município de Salgado Filho. Comenta sobre
os motivos que levaram a fazer o requerimento nº 41/2017. Explica que fez
um voto na comunidade, mas foi essa pessoa que solicitou a realização da
obra. Enfatiza se existe politicagem é dentro da comunidade. Pede
desculpas se falou algo que ofendeu alguém. Faz um desafio para os
reportes, para que também falem as coisas boas que acontecem no
município. Parabeniza as Senhoras Cintia Ramos, Joceli Vagliati e Viane
Martin pela presença nesta Casa de Leis pela exposição do trabalho.
Presidente Alfredo agradece a presença de todos. Comenta que também
teve votos na comunidade da Linha Peroba. Explica que vários obras
beneficiaram na Linha Peroba. Porém algumas não saíram porque a própria
comunidade não se acertou como a cancha de bocha. Já o campo não saiu
porque faltou recurosos. Solicita ofício de Agradecimentos pela presença
nesta Casa de Leis e pelos esclarecimentos as Senhoras Cintia Ramos e
Juceli Vagliati da 8º Regional. Convida a todos para rodada do campeonato
de futsal no próximo sábado e também haverá rodada do campeonato de
bocha do grupo de idosos Unidos para Sempre o qual ocorrerá na Linha
Sertãozinho. 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, 31 de Outubro de
2017.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
GilbertoB auer :______________________________________________
Gilberto Casa :______________________ _________________________
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Gilberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:_______________________________________________
Marcelo Barili:_______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________
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