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Ata nº63/2018 

Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia três de julho de 2018, às dezenove horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de vereadores. Sob a Presidência do Vereador Sr. Gilberto Rech, 

reuniram-se os vereadores de Salgado Filho, Paraná. Passado o registro de 

comparecimento, constatou-se a presença de todos oito vereadores e a 

ausência justificada do Vereador Doelio da Silva Rosa (cirurgia). Pauta do dia: 

Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Sessão Ordinária nº 62/2018. Leitura  

do informativo da Sanepar. Leitura do Ofício nº 23/2018, recebido da 

Secretaria da Saúde, assunto: Resposta ao ofício nº 102/2018 CMSF. Leitura 

do convite recebido da Secretaria de Saúde. Leitura do Informativo recebido 

da Secretaria de Saúde. Leitura do Convite para a 24º Festa do Vinho e Feira 

do Queijo. Apresentação do Projeto de Lei nº 36/2018. Súmula: Dispõe sobre 

a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animar 

(SIM/POA), e dá outras providências. Presidente Gilberto Rech convoca as 

Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para 

realizarem os pareceres do projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei nº 

37/2018. Súmula: Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário 

de Segurança do Município de Salgado Filho – CONSEG. Presidente Gilberto 

Rech convoca as Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação para realizarem os pareceres do projeto de Lei. Apresentação do 

Requerimento nº 43/2018. Autoria Vereador Marcelo Barili. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal providencie um estudo para verificar a 

viabilidade técnica de realizar a extensão da rede de água da Linha Peroba 

para que a mesma chegue até a propriedade do Senhor Leocir Riger o qual 

ainda não é atendido pela rede de água da comunidade. Desta forma, após a 

realização do estudo, e, caso verificado a viabilidade técnica da água chegar 
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até a propriedade do Senhor Leocir Riger, que o Executivo Municipal 

providencie os recursos necessários para que a obra seja executada para que 

está família também possa ser beneficiada. Presidente Gilberto Rech solicita 

que seja encaminhado a Administração ofício informativo da aprovação do 

requerimento, constando as seguintes informações: que a empresa que realizar 

o estudo da viabilidade técnica deve garantir que realmente a água vai chegar 

até na residência do Sr. Leocir Riguer. Vereador Marcelo defende o 

Requerimento: Explica que quando foi feito a rede de água era por um 

determinado lugar os encanamentos e que realmente a água não ia subir. 

Relata o novo caminho que a água vai percorrer. E também agora tem água o 

suficiente para atender a todos os morradores. Apresentação do Projeto de Lei 

Nº 02 de 03 de Julho de 2018. Autoria: Vereador Elias Klein.Súmula: Dá 

nome á Rua existente na planta geral da Cidade de Salgado Filho. Art. 1º - 

Fica por meio da presente lei denominada “RUA GUSTAVO VENDELINO 

KLEIN” a Rua 42 que se inicia no prolongamento da Avenida Hermínio 

Felipe terminando na PR 182. Presidente Gilberto Rech convoca as Comissões 

Permanentes para realizar os pareceres do Projeto de Lei. Passada a palavra a 

platéia: Secretaria Viane Carbonera Martin cumprimenta a todas. Comenta 

sobre ofício resposta que trata a respeito do fato ocorrido com a filha do Sr. 

Eloir Giradi.  Qualquer esclarecimento está à disposição. Relata que a reunião 

dos Secretários de Saúde vai ser realizada junto com a reunião dos Vereadores 

no sábado da Festa do Vinho. A pauta da reunião vai tratar sobre a nova forma 

de financiamento da saúde. Vão estar presentes os vinte e sete Secretários de 

Saúde e representantes da Oitava Regional. Comenta sobre a divulgação 

realizada na rádio Verde Vale, a qual dizia que a vacina da gripe estava 

disponível para toda a população. O que não é verdade, o município não 

recebeu vacina para toda a população, apenas para os grupos prioritários.  O 
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governo inclusive anunciou, porém não receberam mais doses para vacinar 

toda a população. Tentou ir à rádio explicar a situação, mas não ouve interesse 

da empresa. Relata que atingiram as metas com os grupos prioritários. 

Comenta sobre viagem a Curitiba, na qual ficou feliz com a notícia que 20% 

da obra pra a reforma da unidade da saúde já está liberada.  Relata que vão ter 

um grande transtorno para atender a população. Relata que na semana passada 

o irmão do vereador José Favaretto que estava internado no posto de saúde, 

elogiou muito a maneira como foi atendido e a estrutura de atendimento. 

Explica que já está pronta a reforma atrás do posto. Relata que vai ser 

construída a garagem para guardar os veículos. E também serão adquiridos 

dois novos veículos para o setor da Saúde. Comenta sobre transporte dos 

pacientes com ambulâncias. Explica que essa é uma secretaria com bastante 

serviço, mas é prazerosa quando se consegue resolver os problemas e ajudar 

as pessoas. A equipe da Secretaria da Saúde está de parabéns, ressalta que não 

está perdendo o controle dos funcionários, às vezes não fazem mais porque 

tem um protocolo para seguir. E também algumas vezes esbarramos na lei. 

Relata o problema em conseguir alguns tipos de medicamentos.  Comenta 

sobre o panfleto de divulgação sobre a prevenção de acidentes de trabalho. 

Relata que está sendo realizado o alongamento dos funcionários nas fábricas. 

Recebemos vários pacientes com  problemas devido acidente de trabalho. Por 

isso a necessidade de orientação. Comenta sobre os grupos de alongamento na 

academia da saúde no horário noturno. Comenta também sobre reunião para 

tratar do agosto azul, que será realizada no dia 25 de agosto. Presidente 

Gilberto Rech agradece os esclarecimentos. Acredita que a Secretaria de 

Saúde tem que exigir o espaço na rádio para poder fazer a defesa com relação 

ao caso das vacinas. Porque acaba prejudicando a Secretaria de Saúde, porque 

o atendimento é local. Secretária Viane relata que o médico geriatra vai passar 
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a atender na segunda-feira a tarde e na quinta-feira de manhã. Presidente 

Gilberto Rech relata queixa de algumas pessoas devido à maneira como Dr. 

Paulo Filho relata a situação aos pacientes.  Sr. Nelson Barili cumprimenta a 

todos. Relata que sempre foi bem atendido pelo setor de saúde. Comenta sobre 

a Linha Peroba, Igreja da comunidade e o campo da comunidade. Através do 

futebol cresceu a comunidade também. Através desse decreto diocesano não 

foi mais possível fazer as programações normais das festas e realizar a venda 

de bebidas alcoólicas. O terreno do campo foi doado por algumas famílias, 

tem escritura própria. Explica que foi criada uma sociedade esportiva, com 

documentação e estatuto. Comenta sobre possibilidade de o município fazer a 

obra do campo. Neste momento a população pode ajudar, não vai dar muito 

trabalho. Comenta sobre a possibilidade de iluminar o campo e fazer o 

alambrado. Serão tirados os eucaliptos, não precisaria comprar os postes. 

Comenta sobre a situação da Agricultura e problemas com o leite, suínos. O 

arquiteto vai fazer um croqui da comunidade gratuitamente. Ressalta que não 

custa muito para fazer a iluminação, cerca de sete mil reais, se o município faz 

o campo à comunidade trabalha para fazer o restante. Conta com o apoio de 

todos os vereadores.  Comenta sobre a questão da água, foram realizados 

alguns estudos, quando o pessoal fez o projeto, aquela época não tinha água, 

na verdade tem a mesma vazão de quando foi feito o poço, muito bom que não 

precisa gastar com um novo poço.  É uma família que não vai ser contemplada 

com água da Linha Turski, relata a nova possibilidade de caminho para fazer a 

rede de água.  Passada a palavra aos vereadores: Vereador Izelso cumprimenta 

a todos. Explica que comentou na semana passada que calcula que a Secretaria 

Viane está perdendo um pouco do controle. Concorda com o Sr. Nelson Barili 

que ser feito a obra do campo. Pergunta ao presidente se serão vendidas 

bebidas alcoólicas nos almoços servidos pela igreja católica durante a festa. 
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Presidente Gilberto Rech acredita que não. Secretária Viane questiona o 

Vereador Izelso onde ele acredita que ela enquanto secretária do Setor tenha 

perdido o controle.  Vereador Izelso explica que foi por causa do fato relatado 

pelo Sr. Eloir Giradi. Mas hoje após ouvir as explicações, entende que não foi 

isso que aconteceu. Secretária Viane explica que quando tiver alguma dúvida 

pode ligar e que estará sempre pronta para esclarecer o que for necessário. 

Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos. Agradece a presença e a explanação da Secretária 

Viane, trazendo a resposta ao fato ocorrido com o Senhor Eloir Giradi. É 

sempre importante buscar a informação. O setor da Saúde realiza um bom 

atendimento no município. Relata demora em consulta particular do Sr. Ivo 

Batistti em Francisco Beltrão, mesmo pagando demora. Comenta sobre a 

importancia da campanha do Agosto Azul. Seu pai foi num exame realizado 

durante a campanha a quatro anos atrás que foi percebido o problema da 

próstata e encaminhado para tratamento. Agradece pela reunião do Programa 

Família Paranaense realizada na semana passada, muito bem explicado, dá os 

parabéns para as Senhoras: Juliana Welter, Silvana Welter, Lemir Reisdoerfer 

e Viane Carbonera Martin. Comenta sobre final do campeonato de bocha na 

Linha Sertãozinho, jogo bom, grande participação da comunidade. Solicita 

Ofício para as equipes que participaram do campeonato. Comenta sobre a 

Festa Junina realizada pelo restaurante Coutro, que contou com a participação 

do Grupo de Idosos fazendo a apresentação do casamento caipira. Solicita 

ofício de parabenização pela organização do evento ao restaurante Coutro e 

para o grupo de idosos. Comenta sobre participação em uma Reunião no 

município de Barracão, a qual trava do usucapião extrajudicial para agilizar a 

burocracia tanto para o meio rural como urbano. Comenta sobre o início da 

obra da passarela em frente ao CMEI ,obra de grande importancia que vai 
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atender as mães que levam as crianças até a o CMEI. Comenta também que é 

favorável  ao projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do Vereador Elias. 

Agradece a resposta recebida através de ofício do Setor de Recursos 

Humanos, a qual travava do cargo de motorista. Questiona sobre de quem é o 

terreno do campo da Linha Peroba.  Sr. Nelson Barili explica que o terreno 

pertence à família Picini. Vereador Gilberto Casa explica que era importante 

documentar para poder se tornar legalizada toda a estrutura. Comenta que o 

Sr.Elton Nunes fez uma filmagem áerea da iluminação no centro da cidade e 

pode ser visto nitidamente a diferença aonde as lâmpadas atuais foram 

substituídas por lâmpadas de Led e também foram trocado os reatores. O 

trecho trocado vai do posto de gasolina até o bosque municipal. Vereador 

Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a 

todos. Comenta que está retornando depois de trinta dias afastado. Questiona 

se a luz paga no poço da Linha Peroba é comercial ou rural. Vereador Marcelo 

explica que é comercial. Vereador José explica que tentaram passar para o 

nome de agricultores a conta da Luz, porém a Copel não aceitou. É necessário 

fazer um trabalho através da Câmara Municipal para tentar resolver o 

problema. Comenta sobre as quatro crianças que estão morando na Casa Lar 

São José em Realeza. Secretária Viane explica que são os filhos do Sr. Natal e 

foram encaminhadas pela Assistência Social e o município deve dar toda a 

assistência necessária. Vereador José explica que só hoje foram realizadas 

quatro viagens. Secretária Viane explica que o promotor de justiça ordenou 

que as crianças fossem levadas para a Casa Lar. Vereador José acredita que 

essas crianças deveriam receber atendimento de saúde na cidade de Releza 

para que dessa forma fossem diminuídos os gastos. Presidente Gilberto Rech 

sugere que o profissional de saúde fosse até Realeza e realizasse o 

atendimento de todas as crianças Secretária Viane explica que tentam se 
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organizar para atender todas as crianças no mesmo dia. Vereador José solicita 

ofício ao Setor Rodoviário para que seja realizada a recuperação da estrada da 

Linha Bandeirantes até a Linha Arrozal, próximo a propriedade do Sr. Arno 

Weipert, não é possível passar dois veículos ao mesmo tempo. Acredita que o 

governo do Estado deve investir em centros de tratamento de Saúde no 

Sudoeste do Paraná. Concorda com o Sr. Nelson Barili com relação ao 

trabalho na comunidade. Mas discorda sobre a pregação da Igreja Católica que 

não é a mesma em todo o Brasil. Vereador José agradece e devolve a palavra.   

Vereador Elias cumprimenta a todos. Parabeniza o setor da Saúde pelo ótimo 

trabalho realizado.  Sua família sempre foi bem atendida. Comenta que 

esporte é uma coisa boa. Todo o sábado tem jogo de bocha na comunidade.  O 

campo da Linha Peroba é de suíço, já o da Linha Pinheiro é de campo, mas vai 

ser feito de suíço também. Na Linha Pinheiro tem o mesmo problema com 

relação à luz que é considerada comercial, já foram várias vezes atrás da 

Copel, mas não tem como mudar. Comenta sobre a necessidade de criar uma 

lei no município, pode ser até feita pela Câmara Municipal para que possa ser 

possível passar veneno nas laterais das estradas. Relata o bom estado de 

conservação da estrada da  Linha Gaúcha até a Linha Tatetos no município de 

Flor da Serra do Sul. Solicita Ofício a Secretária de Obras para sejam 

realizadas as melhorias necessárias na Linha Gaúcha, próxima a propriedade 

do Sr. Ademir Zago é necessário colocar cascalho ou tirar o barro. Comenta 

sobre a dificuldade com  as matriculas de lotes.  Não e o mesmo responsável, 

relata que mediram o terreno e não estão conseguindo fazer os documentos. 

Vereador Gilberto Casa explica que depende como está os documentos, 

requisitos, recibo da empresa Erechim. Vereador Elias pergunta sobre o 

concurso público. Gilberto Rech explica que foi anulado parte do concurso e 

já foi realizado novamente a prova. Vereador Elias Klein agradece e devolve a 
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palavra.  Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta que é complicada 

essa questão da luz. Comenta que na semana passada foi comentado sobre 

estudo para levar a água até a residência do Sr. Leocir Riger e sobre possível 

contrapartida. Conversando com o Sr. Leocir provavelmente poderia ajudar. 

Sabe que já contribui com o município através das notas. Explica que não foi 

deixado algumas famílias para trás, mas era uma determinada quantidade de 

km de rede de água. Sr. Nelson Barili explica que a rede de água foi feito 

conforme o projeto original. Explica como foi feito a obra, cada prefeito fez 

uma parte. Relata problemas com canos e registros. Vereador  Marcelo explica 

que não foi deixado ninguém para trás, foi feito mais que o projeto inicial. O 

Sr. Nelson não fez o projeto, apenas fez o requerimento solicitando a obra. Sr. 

Nelson explica que a questão da rede de água foi para o Ministério Público, 

porém não foi encontrada nenhuma irregularidade. Vereador Marcelo 

agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. 

Agradece a Secretária Viane pela resposta ao ofício, acha importante fazer a 

denuncia, mas também é importante os esclarecimentos. Parabeniza Viane 

pelo trabalho e pela participação em vários cursos. Comenta sobre a final do 

campeonato de bocha na Linha Sertãozinho, um grande jogo. Parabeniza o 

Senhor Eloir Wrosnki pelo trabalho, agradece  as comunidades, acompanha o 

ofício ao Sr. Gilberto Casa. Comenta sobre reunião em Barracão no cartório; 

Palestra com Sr. Vinicius que tratou sobre usucapião, a pessoa tem que ter um 

comprovante de luz ou água, não precisa entrar judicialmente, a não ser se as 

famílias não concordam, é tudo resolvido no cartório. Tem que ser feito uma 

ata com documentos. O usucapião de imóvel público não dá direito. Comenta 

sobre o Reurb.Comenta também sobre início da construção da obra da 

passarela. Vai ter acesso para cadeirantes e também escadas. Tece comentário 

sobre depósito de quatro convênios hoje na conta da prefeitura (praça, 
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passarela, mobiliário do centro de eventos). Solicita ofício a empresa TIM 

cobrando explicações e soluções ao problema da falta de sinal da TIM no 

município. Ressalta que o sinal da Oi está muito bom. Fim de semana não 

tinha sinal da TIM. A Copel depois de tanta cobrança tem muita agilidade na 

realização dos atendimentos no interior do município. Comenta sobre a 

importancia do Médico Geriatra. Comenta também sobre possível explicação 

da Secretária de Saúde na rádio Verde Vale. Vereador Alfredo agradece e 

devolve a palavra. Vereadora Teresinha  cumprimenta a todos. Parabeniza a 

Secretária Viane pelo trabalho que vem realizando. Criticas são fáceis de 

fazer, mas a coragem de reconhecer e defender o que está sendo feito são mais 

difíceis. Comenta sobre conquista de novos veículos para a saúde. Comenta 

sobre a qualidade dos médicos, o bom trabalho realizado pela Viane.  Ressalta 

que na saúde todas as pessoas são  atendidas da mesma maneira. Enfatiza que 

este ano é muito bom, temos vários  convênios chegando. Parabeniza o 

Vereador Alfredo e os demais organizadores do campeonato de bocha. 

Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Presidente Gilberto Rech 

solicita ofício ao setor de urbanismo para que seja reposta a lixeira na estrada 

que dá acesso a Linha São Roque. Comenta sobre a diferença percebida na 

troca da iluminação. Tece comentário sobre ofícios enviados que não tem 

resposta, porém alguns vereadores recebem a resposta, então estão sendo 

tratados de forma diferente. Comenta sobre a  folha de pagamento, não 

concorda com alguns valores, cada um pode ver e ter a sua própria 

opinião,explica que vai procurar o Ministério Público, porque não concorda 

com algumas coisas, não está falando do prefeito. Explica que em dez anos 

nunca fez nada desonesto. Comenta que duas pessoas de uma única família 

juntos limpo recebem oito mil reais em salários da Prefeitura Municipal.  

Presidente Gilberto Rech agradece a presença de todos e encerra a sessão. 
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Nada mais eu Carla 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, 03 de Julho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 


