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Ata nº68/2018 

Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia vinte e um de agosto de 2018, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência do Vereador 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 

67/2018. Leitura do Convite recebido da AMSOP para a Oficina Técnica. 

Leitura do informativo recebido da Câmara dos Deputados. Segunda Votação 

do Projeto de Lei do Legislativo Nº19/2018. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 

Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dispõe sobre a estrutura 

organizacional, administrativa e de pessoal da Câmara Municipal de Salgado 

Filho/PR. Colocado em segunda votação no plenário foi aprovado.  Passada a 

palavra a platéia: Sr. Joelir de Jesus Martins cumprimenta a todos. Relata 

problema enfrentado pelos moradores que residem na Rua Vereador Selvino 

Felippi, com a falta frequente de água. Diante disto solicita ajuda dos 

vereadores para resolver o problema. Vereador Izelso relata que residiu 

naquele bairro e também sofreu com o problema da falta de água e 

principalmente com o problema do ar nos canos, pagando bem mais água do 

que o consumido. Presidente Doelio explica que vai ser enviado um oficio a 

Sanepar informando o problema e solicitando que sejam tomadas as medidas 

necessárias para que o problema seja resolvido. Vereador Gilberto Casa relata 

que o Sr. Joelir de Jesus Martins já tinha o colocado a par da situação. Diante 

disto procurou a Sanepar e recebeu as seguintes explicações. Relata que 

quando foi construído o Loteamento Mirante do Bosque, a Sanepar exigiu que 

a rede de água passasse por baixo. Mas ai quando aconteceu a última 
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enxurrada arrebentou o cano. Ai a Sanepar passou a rede de água para cima. 

Um cano fino, quando dá algum problema com a água, vai primeira água para 

encher todas as caixas de água do novo loteamento para depois ir água nas 

demais casas. Tudo isso gera um grande problema com relógios estourando. 

As pessoas estão pagando e não tem água em suas casas.  Sr. Leandro Celante 

cumprimenta a todos. Relata que solicitou ao Sr. Gilberto Bauer para que 

fosse feita uma terraplenagem, a qual já foi feita. Mas ainda tem o problema 

da água que está correndo no seu lote, mas acredita que logo vai ser resolvido 

o problema.Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Gilberto Rech. 

Cumprimenta a todos. Comenta sobre a reivindicação justa dos moradores. 

Comenta também que a empresa que realizou o concurso público no 

município é muito ruim, teve várias falhas e deixou a desejar. Vários erros em 

questões que acabarão prejudicando os candidatos.  Enfatiza que tudo isso que 

ocorreu não tem nada a ver com administração. Podemos perceber que várias 

pessoas que passaram no concurso não residem no município. Fica triste 

porque não teve vagas para os cargos mais simples, como por exemplo, 

serviços gerais. Tece comentário sobre cargos, vagas de concursos, folha de 

pagamento, limite prudencial, falta de pessoal para os cargos de borracheiro, 

eletricista e pedreiro. Existe vários prédios públicos no município e não tem 

pessoas para fazer reformas e manutenções. Parabeniza a administração e as 

pessoas que conseguiram empenho de recursos para o município. Comenta 

sobre o informativo recebido da Câmara dos Deputados. Vereador Gilberto 

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

Muito importante as reivindicações feitas pelos moradores nesta noite.  

Comenta sobre reunião que participou na Câmara Municipal promovida pelo 

CRAS onde foi discutido o Protocolo de Violência contra Criança e o 

Adolescente. A qual busca criar uma sala especial para que as crianças e as 
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testemunhas fiquem mais a vontade e se sintam seguras para dar os 

depoimentos. Durante a reunião foram tomadas decisões importantes para o 

município a cerca deste assunto: Foi criado um conselho com profissionais 

técnicos; e escolhido o profissional que vai atender essas pessoas. Explica que 

é uma espécie de ouvidoria do município para esses casos. Ressalta que essa é 

uma atitude importante do Promotor de Justiça da Comarca de Barracão o Sr. 

Gustavo Razera. Relata viagem realizada juntamente com o Prefeito Helton a 

Curitiba,  aonde protocolarão ofício e projeto na Secretaria de Infraestrutura e 

Logística, solicitando cerca de quinhentos e trinta mil reais para a construção 

de recape asfáltico para a linha Tiradentes e região. Tudo protocolado, agora é 

só esperar que seja realmente efetivado. Visitaram também a Secretaria de 

Habitação para verificar o andamento do projeto de habitação do Programa 

Família Paranaense. Também visitaram a Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social, para acompanhar o projeto para o Centro de Idosos, 

vai ser necessário mudar o planejamento do que foi solicitado inicialmente. 

Agradece a Igreja Evangélica Assembléia de Deus pelo convite para participar 

do Congresso de Música dos Jovens que ocorreu no último fim de semana.  

Contou com a participação do  Maestro e Presbítero Sr. Josué. Destacamos 

também a grande participação do público. Agradecemos de forma especial ao 

Evangelista Sr. Celso Machado, o Pastor Davi de Menezes e o coordenador do 

evento Sr. Josias Andrades. Convida a todos para a final do campeonato no 

próximo domingo no campo municipal com início as 14h:30min. Convida a 

todos para o Congresso Técnico do Campeonato de Salão na sexta-feira as 

19:00 horas na Biblioteca Municipal e também é a última data para a inscrição 

das equipes. Comenta sobre visita do Sr. Paulo Deola em nosso município no 

último domingo. No qual foi realizado solicitações e também ouve o 

compromisso do candidato para com o nosso município. Devemos lembrar 
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que o Sr. Paulo Deola sempre  acompanhou e trabalhou prol de Salgado Filho. 

Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha 

cumprimenta a todos. Reforça o convite para que todos os homens participem 

da campanha Agosto Azul. É de suma importancia divulgar a campanha. É 

realizado o exame de PSA Antígeno Prostático Específico e também testes 

rápidos que podem detectar a presença de várias outras doenças. Explica que 

ontem a campanha foi realizada na Linha Tiradentes e contou com a 

participação de vários homens, e foram realizados quarenta e cinco exames. 

Explica que hoje os homens estão se cuidando mais. Relata que em todas as 

comunidades vai ser realizada a campanha na parte da manhã. Também é 

realizada uma palestra. Explica que a pessoa não precisa estar em jejum para 

realizar os exames. Na quinta feira a campanha vai ser realizada na Linha São 

Brás. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio 

explica que no sábado a campanha vai ser na cidade o dia inteiro. Vereador 

Marcelo cumprimenta a todos. Comenta sobre a reivindicação da população. 

Comenta também sobre o arbitral do novo campeonato de futsal na sexta-feira 

na biblioteca municipal. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. 

Vereador Izelso cumprimenta  a todos. Comenta sobre seu irmão que está 

sendo operado e contou com o apoio da Secretaria da Saúde. Relata que na 

sexta-feira a noite esteve no posto de saúde e a secretária relatou que foram 

realizadas além das consultas normais mais cinquenta e seis atendimentos. 

Relata que muitas pessoas estão ficando doente. Então as pessoas têm que se 

vacinar e cuidar da saúde. Acredita que o problema do Leandro vai ser 

solucionado em breve. Comenta sobre o problema da falta de água. É 

importante buscar alguma solução. Vereador Izelso agradece e devolve a 

palavra. Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre o problema 

relatado pelo Sr. Joelir de Jesus Martins, acredita que existe um aparelho que 
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tira o ar dos canos, porque esse problema realmente pode acontecer. Acredita 

que vai ser resolvido o problema. Comenta sobre mais um acidente ocorrido 

em Manfrinópolis. É importante tentar fazer algo para evitar esses acidentes. 

Muitas vezes o GPS está informando o caminho errado, orientando um trajeto 

diferente. Deveria fazer alguma coisa para o GPS orientar um caminho 

alternativo. Comenta que neste concurso público deveria ter vaga para o cargo 

de vigia. Já que teve o gasto para a realização do concurso, já aproveitava e 

fazia para esse cargo que é tão importante para o município. Vereador José 

agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio explica que no trecho entre o 

trevo de Francisco Beltrão e Manfrinópolis deveria ser mais bem sinalizado. 

Vereador Gilberto Casa Cumprimenta a todos. Comenta que o GPS é um 

programa que recebe informações de satélite. O que poderia ajudar é  sinalizar 

melhor esse trecho e os trevos. Comenta que na quinta-feira trabalharam na 

conclusão da quarta etapa do Plano Diretor. O próximo passo é a realização de 

uma audiência pública e posteriormente vem para apreciação da Câmara 

Municipal. Enfatiza que devemos agradecer aos Deputados pelas emendas 

parlamentares destinadas a Salgado Filho, as quais também trazem geração de 

empregos para a população. Fortalecendo desta forma o comércio local. É  

importante que os vereadores busquem emendas para o município. Comenta 

que visitou o CMEI e conversou com todos os profissionais que lá 

trabalharam.   Atualmente tem duzentos e quarenta e sete crianças no CMEI e 

o município gasta cerca de quatrocentos a quinhentos reais por mês com cada 

criança. Isso tudo está incluso salários dos funcionários, alimentação, luz, 

água e todas as despesas que a escola tem. Muitas vezes não sabemos aonde 

vai o dinheiro. A pedido do CMEI solicita ofício a administração para que seja 

realizada a reforma dos brinquedos  externos. Comenta que os pais poderiam 

colaborar um pouco mais com a escola na compra de rifas por exemplo. 
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Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador Elias.  

Cumprimento a todos. Comenta que em breve será resolvido os problemas 

citados pela plateia. Comenta sobre problema relatado por algumas pessoas 

com relação a pouca quantidade de talheres e louças disponíveis para uso na 

Casa Mortuária, como também problemas com o ar condicionado que não está 

esquentando direito. Nos últimos dias teve vários velórios seguidos.  Solicita 

ofício ao Secretário de Administração Sr. Ronaldo Frigo informando o 

problema e solicitando que sejam tomadas as atitudes necessárias. Solicita 

ofício a Secretária de Saúde informando o problema relatado por algumas 

pessoas que residem na Linha Pinheiro: a agente de saúde não está passando 

nas residências mensalmente como é o correto. Explica que esse ano, por 

exemplo, a agente da saúde não passou na sua residência. Vereadora 

Teresinha explica que tem uma caixinha no posto de saúde para que sejam 

colocados todos os problemas e denuncias. Posteriormente isso vai direto para 

a ouvidoria. Vereador Elias agradece a Administração, o Sr. Francisco Caumo  

e o Sr. Eloir Wrosnki por fornecer transporte para os agricultores integrados 

que estão fazendo um curso em Santa Izabel do Oeste a cada quinze dias 

oferecido pela Cooperativa Coperdia. Este curso tem por objetivo renovar e 

organizar a propriedade. Comenta sobre algumas melhorias sugeridas pela 

Cooperativa como: Portal, identificação e a pintura padrão. Relata que 

atualmente os compradores internacionais passam nas propriedades para ver a 

origem dos produtos que irão adquirir. Vereador Elias agradece e devolve a 

palavra. Vereador Gilberto Rech comenta sobre política. Explica que o 

Deputado João Arruda é candidato ao Governo do Estado. Este Deputado tem 

empenhado em emendas parlamentares para o município cerca de setecentos e 

cinquenta mil reais e indicou o candidato a Deputado o Sr. Sergio Souza para 

acompanhar essas emendas. Comenta também que o Candidato Paulo Deola 
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sempre trabalhou pelo bem do nosso município.  Relata que vai trabalhar 

pelos dois candidatos. Esperamos êxito na campanha, acredito que os dois 

candidatos se elegem. Explica que vamos ter uma perca grande de Deputados 

na nossa região. Pois vários candidatos ao cargo de deputado correm o risco 

de não se eleger. É importante que todos acompanhem o andamento das 

emendas e cobrem as que estão atrasadas. Presidente Doelio solicita ofício ao 

DER Departamento de Estradas e Rodagem para que coloque cancelas de 

proteção na estrada PR 182 que vai de Salgado Filho até o trevo de Flor da 

Serra do Sul. Para que possam ser evitados acidentes graves como ocorreram 

há alguns dias atrás.  Relata continuação do fato relatado na terça-feira 

passada, onde a pessoa foi condenada a doze anos de prisão e depois de quatro 

anos a própria comunidade se reuniu e contratou um advogado e tirou a pessoa 

da cadeia. Enfatiza que essa pessoa não poderia ter sido condenada pelo 

estado porque não possuía CPF e RG. Presidente Doelio agradece a presença 

de todos e encerra a sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a 

presente ata, que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo presidente, 

vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 21 de Agosto de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 



Página 8 de 8 
 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 


