
Página 1 de 7 
 

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: neguinho explica que estão com problema com a água, 

bairro do garfão. Izelso explica que La gastou muito mais teste, devido ao ar 

que tem La. Tds as famiias reclamando. Doelio exlica que vai ser enviado um 

oficio a sanepar informando o problema e solicitando que seja resolvido o 

problema. Gilberto casa explica que ali quando foi implantado o loteamento, a 

sanepar exigiu que pegasse água por baixo. Mas ai com a ultima enchurada 

errebentou o cano. Ai a sanepar solitou que água viesse por cima. Cano fino 

que vai reduzindo, quando da problema da água, vai primeiro água La em 

baixo para depois ir água nas demais casas. Na época a sanepar não aceitou 

que fosse feito isso. Grande problemas  com relógios estourando.as pessoas 

estão pagando nada mais justo ter água em casa. Leandre celante solicitou ao 

Gilberto Bauer. que seja feita uma terrapalinagem e já foi feito , mas tem o 

problema da água que esta correndo, mas logo vai ser resolvido o problema.  
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Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Gilberto Bauer. Cumprimenta a 

todos. reivindicação justa a dá água. Comenta sobre o concurso publico, 

empresa ruim, teve grandes dificuldades, não teve nada a ver com 

admnistração. A empresa deixou a desejar. Vários erros em questões que 

acaba dificultando para os alunos,. Varias pessoas de fora passaram no 

concurso. Fica triste porque não tem vaga para os cargos mais simples, como 

serviço geral. Comenta sobree cargos, vagas de concursos, folha de 

pagamento, limite prudencial, falta de borracheiro, eletrecista, pedreiro. Várias 

prédios públicos e não tem pessoas para fazer reformas e adequações. se pensa 

em contratar apenas quem ganaha mais. Parabeniza a admnsitração para quem 

conseguiu empenho de recurosos para o município. Recebemos o informativo 

da camara dos deputados.  

Vereador Alfredo cumprimenta a todos. impostante a cobrança da água que 

vai no terreno e da falta água no bairro do garrafão. Logo vai iniciar a obra. 

Comenta sobre reunião que participou no cras discutindo sobre crrianas e 

adolentes, relata a lei, e os dipositivo das leis. Criando uam sala especial, para 

que as criançase  e as testemunhas se sentam a vontade para dar o depoimento. 

Foi criado um conselho, nome da pessoa que vai atender essas pessoas, 

oividoria do município para esses casos, participação de tecniicos, atitude 

importante do promotor. Relata viagem a Curitiba entregando oficio ao 

secrtetario de infraestrura soliitando 530 mil para a construção de recape 

asfaltio para a linha Tiradentes e região. tudoo. ivad proticolocado espera que 

seja realmente efetivado. Viistu a secertaria de habitação, foi encaminagdo, 

parce que vai sair. Conceher melhor os órgão responsáveis. Tbm viistarm o 

setor de idosos, é necessário mudar o planejamento. Tem que ser aduqiridos 

móveis. Agardece a igreja evangelkixa pelo convite pelaparticipação mo 

movimento jovem. Sexta a domingo momento de reflexão, maetsro e pesbitero 



Página 3 de 7 
 

Josué, muito boa a pregação. Agradecimnto selso, Davi e Josias Andrades, 

garadcemneto pelo ótimo trabalho. Convida a todos para a final do 

campeonato no proximo domingo.14:30 e 15:30.sexta feira as 19 horas na 

biblioteca congresso técnico e ultima data para a inscrição. Salão força livre, 

femenino, sub 17 e veteranos. Visista do Paulo deola no município, fazendo 

solicitando em quanto comproimisso para o nisoso monucupio, sempore 

acompanhouo o nosso município trabalhando com o neslon meurter. 

 

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. reforça o convite para a campanha 

do agosto azul, ontem estiveram no Tiradentes vários homesn participaram 45 

exames, é de suma importancia divulgar. Hoje os homens estão se cuidando 

mais, hj a grande a maioria estão participando. Testes rápidos que podem 

detectar a presença de varias doenças e psa. Explica que todas as comunidades 

vai ser realizada, na parte da manha. Tbm tem a palestra. Não precisa ir em 

jejun. Quinta feira vais seer no são Brás.  

 

Doelio explica que no sábado o dia inteiro é o encerramento na cidade. 

Vereador Marcelo cumprimenta a todos. coemnta sobre a reivindicação da 

população. Coemnta sobre a reunião de sexta na biblioteca. 

Vereador marcelom cuimprimentza  a todos. coemnta sobre saúde, tem um 

irmão sendo operado, a secretaria da saúde deu uma força. Sexta feira a noite 

esteve no posto de saúde, a sceretraia falou que fora as consultas normais 56 

pessoas foram atendidas. Muitas pessoas estão ficando dosnte. Então as 

pessoas tem que se vacinar e cuidas da saúde. Acredita que o problema do 



Página 4 de 7 
 

Leandro vai ser solucionado na aguara. Coemnta sobre o problema da falta de 

água. Buscar alguma saída.  

Vereador Jose cumprimenata a todos. aguara do neguinho, tem uns aparelho 

que tira o ara da cano, isso é verdedae e realmente cobra a mãos do queé. 

Acredita que vai ser resolvido o problema. Nos tivemos mais um acidente em 

manfricpoplis, uma calimidade, fazer algo. GPS esta mandando errado, 

orientando um projeto diferente. Deveria fazer alguma coisa para o GPS 

orientar, fazer uma mudança.mas prejudica, esse asfalto é complicado. 

Concurso deveria ter vaga para vigia, já que tinha A despesa com o concurso. 

 

Vereador Gilberto Casa 

Presidente faz um comentário que no trecho Francisco Beltrão trevo a 

manfrinopolis mais sinalizações.  

Vereador Gilberto Casa Cumprimenta a todos. coemnta sobre o GPS, situação 

delicada, é um prograna a base de tsatelite, para funcionar melhor é 

imporntante que seja melhor sinalizado, inclusive nos trevos. Quinta trabalho 

em cima do plano diretor, 4 etapa finalizada, vai ter uma audiência publica e 

deposi vem para camara de veraedores;emendas parlamentares so tem 

agrdecer aos deputados que mandaram essa emensdas que trazerm tbm a 

geraçãoi de mepregos, prefeitura, praça, calçamento. isso gera renda no 

coemrcio local. Importante os vereadores buscar emendas para os municípios, 

aonde pode valorizaer e o seu imóvel. Visita no cmei, aonde conversando com 

todos , hj tem 247 crianças no cmei, qual o valor gasto pélo municvipío por 

criança, professor, aliemgosto, td o cmei funcionar, luz , água. 400 a 500 reais 

mês. Muitas vezes não sabemos aonde vai. Oficio a admnsitração para que 
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seja reformulkado os brinquedods externos. Comenta sobre rifa que as vezes 

os pais não compram nenhum numnero, ou uma cartrlea.  

Vereador Elias. Cumprimento a todos. com certeza vai ser resolvidos os 

probelams solicitados. Coemnta sobre problema na casa mortuário, vários 

velórios seguidos, poucos talheres, louças, o ar não esta funcionando direito, 

derepente fazer um oficio para quem cuida deste setor. Um ar não esquenta. 

Problema na pinheiro, a agente da saúde não esta passando todos as vezes, 

vera com a secretaria de saúde, deve ser esposa do amuricio.esse ano não teve 

visita. 

 

Teresinha explica que tem uma caixinha no posto de saúde que vai direto na 

ouvidoria,  

 

Veraedor Elias agardece a admnsitarção, chicção e chic~]ao wrosnki 

fornecendo ônibus para que esa fazendo um curso em santa Izabel cada 15 

dias pela coperdia, são integrados. Amanha não vai ter ionibus porque esta 

nmna mecânica. Agardece a admnsitarção por estear sedendo transporte. Tdos 

estaõa gostonado, renova a propriedade, organização da propriedade. Sua 

esposa esta fazendo o curso. Portal, indentificação, pinturas padrão. Hj os 

compradores internacionais passam ate nas propriedades ver a origem dos 

produtos.agardece a admnsitarção. Pouco gasta mas incentiva os agricultores. 

Vertaedor Gilberto rech comenta sobre os policitos, João arruda canditadao a 

governo Dio estado tem 750 mil empenhaso em emnadas para o munciicpio 

indicou Sergio Souza para acompanhar Paulo deola, esses são so deputados 

que vai acomapanhar. Sempre trabalhou pelo bem do nosso município. 
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Esperamos êxito na campanaha, acredita que se elege. Comenta sobre as 

projeções. Tem uma possibilidade garande. Vamos ter uma perca grande de 

depudatdos na nossa região. vários deputados correm o risco de não se 

eleger.cobrtar as emendas atrasadas, senão não vem.  

Doelio agardecer a presença de todos. comenta que a pessoa foi condenado 12 

anos, deposi de 4 anos a própria comunidade se reuniu e tirou a essoa com a 

cadeia, essa pessoa não poedria ser condenado pelo estadoporque não piossuia 

nem CPF e RG. A justiça condenou igual.oficio der esse asfalto vindo flor 

para salgado aonde tem uma proteção cancela de proteção.  

 

 

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, 14 de Agosto de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 
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José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 


