Ata nº74/2018
Ata da Septuagésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira
Legislatura. No dia dois de outubro 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 73/2018. Vereador Gilberto Rech assume a Presidência da
Câmara para votação de um Requerimento. Votação do Requerimento nº
50/2018. Autoria dos Vereadores: Doelio da Silva Rosa, Teresinha Quell e
Alfredo Pereira dos Santos. Súmula: Solicita que a Administração Municipal
veja a viabilidade de providenciar a análise do solo das propriedades rurais do
município e a distribuição de calcário e fósforo para a devida correção do solo.
Colocado em votação no plenário foi aprovado. Presidente Doelio reassume a
Presidência da Câmara. Passada a palavra a platéia: Prefeito Municipal Helton
Pfeifer cumprimenta a todos. Cumprimenta os Vereadores pela passagem do
dia do Vereador comemorado no dia 01 de Outubro. Comenta que este é um
presente seu e da sua esposa aos Vereadores, que são pessoas que representam
a sociedade. Entende importante função que os Vereadores desempenham no
município. Agradece a colaboração do Legislativo na votação e aprovação dos
projetos. Estamos à disposição dos Vereadores para dialogar pelo bem do
município. Comenta sobre a chegada de dois automóveis para o Setor da
Saúde. Relata que hoje chegou um veículo Van com 21 lugares para a
Secretaria da Saúde. Esse veículo vai ficar exposto até ser regularizada a
documentação. O mesmo vai economizar bastante devido à grande quantidade
de pacientes que pode transportar.

Primeira Dama Sra. Ivania Pfeifer
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cumprimenta a todos. Cumprimenta os Vereadores pela passagem do seu dia
que é comemorado no dia 1 de outubro. Nada mais justo agradecer pelo
trabalho que fazem pelo município e pela disposição em trabalhar pelo bem da
população. Comenta que algumas vezes tanto no Executivo como no
Legislativo é tomado algumas decisões que nem sempre agradam a todos, ou
algumas vezes as coisas não saem bem da forma como gostaríamos. Entende
que os projetos têm que ser aprovados pelo bem maior do município.
Agradece a postura de todos os Vereadores pela maneira como conduziram os
trabalhos nesses dois anos. Agradece pelo apoio que é proporcionado a
administração, vê o empenho de cada um em atender a população dentro das
possibilidades. Explica que tem um grande sonho com relação aos projetos
voltados para habitação, mas já foi várias vezes a Curitiba e entende as
dificuldades e burocracia para este tipo de projeto. Relata que não nenhuma
empresa participou da licitação das casas do programa Família Paranaense que
serão construídas no município, então vai ter que ser aberto um novo processo
licitatório. Pede o apoio dos Vereadores nos próximos dois anos de trabalho.
Agradece o apoio dos Vereadores a Senhorita Débora Hoffmann nos
concursos de Miss Paraná e Miss Brasil. Coloca-se a disposição do Legislativo
e deseja um bom trabalho a todos. Vereador Gilberto Casa agradece o presente
e a lembrança pela passagem do dia do Vereador. Vereador Elias agradece ao
presente. Enfatiza que em dez anos como vereador e é a primeira vez que é
lembrado desta data. Agradece e parabeniza pelo trabalho da administração.
Vereador Izelso agradece pelo presente e comenta sobre o dia do Idoso.
Vereador José agradece pela lembrança e recordação. Vereadora Teresinha
agradece pela lembrança e pelo presente, pede a Deus para continuar
iluminando essa gestão. Vereador Marcelo agradece pela lembrança é um
gesto muito importante. Que Deus possa continuar a iluminar o Executivo e o
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Legislativo. Vereador Alfredo agradece ao presente. Esse presente demonstra
a parceria existente entre o Executivo e o Legislativo. Vereador Gilberto Rech
agradece ao presente, é o primeiro recebido em dez anos como Vereador.
Parabeniza a administração pela maneira que vem conduzindo os trabalhos.
Presidente Doelio agradece pelo presente e pede a Deus que abençoe a todos.
Secretário de Urbanismo Sr. Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Agradece
ao presente e comenta que é uma recordação importante. Coloca-se a
disposição dos Vereadores para qualquer esclarecimento. Explica que busca
realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Secretária de Saúde Sra.
Viane Martins cumprimenta a todos. Agradece pelo presente e pede a Deus
que abençoe a família do Prefeito Municipal. Coloca-se a disposição dos
vereadores para esclarecer qualquer dúvida. Explica que na Sexta-Feira foi
realizada a prestação de contas da Secretaria da Saúde. Comenta sobre o
recebimento de um Veículo Van para o Setor de Saúde para transportar os
pacientes para onde for necessário, quem sabe vamos poder retribuir os
favores prestados pelos municípios de Flor da Serra do Sul e Manfrinópolis
que muito nos ajudaram quando necessário. Passada a palavra aos Vereadores:
Os Vereadores José, Marcelo, Teresinha e Alfredo ausentam-se da sessão
devido a compromisso particular. Vereador Elias cumprimenta a todos.
Questiona o Sr. Gilberto Bauer se já foram construídos todos os bueiros nas
estradas que estão sendo revitalizadas.

Sr. Gilberto Bauer explica que a

maioria dos bueiros já foram feitos, cerca de 40 bocas de lobo. Esclarece que
no Bairro Borba foram realizadas grandes obras. Relata também o trabalho
realizado na Rua Sol Nascente com a rede de água, tubulações e drenagem.
Explica que ainda não está pronto devido ao tempo. Acredita que até sextafeira já vai ter terminado o serviço. Vereador Elias comenta que cabe a nós
enquanto vereadores ir em busca de recursos para a efetivação dos
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requerimentos. Vereador Elias agradece e devolve a palavra. Vereador
Gilberto Casa cumprimenta a todos. Agradece a presença do Prefeito, da
Primeira Dama e dos Secretários para a realização dos esclarecimentos
necessários. Parabeniza os secretários pelo trabalho que está sendo realizado
no município. Enfatiza o trabalho de equipe realizado por essa Administração.
Agradece ao Prefeito Helton por proporcionar condições para as secretarias
trabalhar. Comenta sobre a importancia do recebimento do Veículo Van para o
Setor da Saúde. Relata que acompanhou os trabalhos realizados na cidade. Sr.
Gilberto Bauer acredita que já passou de 700 tubos enterrados, cita as ruas
trabalhadas. Explica que se preocupou com essa questão da tubulação da rede
de água, ficou alguns canos de fora, que pode ser interligado quando
necessário, tudo isso para evitar cortes no asfalto. Agradece a empresa
Sanepar, os funcionários Sr. Marcelo Barbieri e o Sr. Helton Annater pela
parceria estabelecida. Explica que o Sr. Adair Sugari não contribui para essas
melhorias. Vereador Gilberto Casa agradece o Prefeito Helton pelo trabalho
que está realizando como gestor público. Com pouco recurso está
administrando bem o município. O qual já está se programando em chegar ao
final do ano com as contas em dia. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve
a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Questiona o Prefeito Helton
sobre a questão da Indústria de Confecções Giramar, a qual deseja ampliar o
espaço e sugere que a quadra de esportes do Bairro Salgadinho caso seja do
município, seja organizada e fechado o espaço para a instalação de uma
fábrica. Pois com menos recursos fecha a quadra e coloca as máquinas para
trabalhar e tem uma boa geração de empregos. Prefeito Helton comenta que as
idéias do Vereador Izelso são boas. A função da quadra é para o esporte,
pretendemos fazer isso para colocação talvez de outra empresa. A questão do
barracão da Giramar é necessário que seja colocado ao lado daquele que já
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existe no local. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador
Gilberto Rech cumprimenta a todos. Questiona o Prefeito Helton se o mesmo
consegue acompanhar todos os Requerimento que são aprovados pelo
Legislativo. Prefeito Helton explica que o Sr. Julio Nesi protocola os ofícios
recebidos e o Sr. Ronaldo Frigo repassa para os secretários responsáveis.
Vereador Gilberto Rech explica que temos que fazer uma reunião para
conversar, porque nenhum dos seus requerimentos foi atendido. Como por
exemplo, uma mudança de ponto de ônibus, são coisas pequenas e fáceis de
resolver. Enfatiza que apresentou poucos requerimentos durante esses dois
anos. Tinha certeza que o prefeito não estava recebendo os requerimentos.
Acha necessário fazer reuniões e debater o que é necessário, pois somos
cobrados pela população, e não temos resposta da administração. Explica que
todos os requerimentos que fez, da para concretizar com recursos próprios,
pois quando solicita um requerimento maior vai em busca dos recursos.
Comenta sobre as mudanças que vão ocorrer no próximo ano no transporte
escolar, a qual proporcionará uma grande economia. Agradece pela presença e
pela lembrança, somos parceiros e queremos continuar sendo. Comenta sobre
a realização das Audiências públicas da Câmara Municipal, Prefeitura
Municipal e da Secretaria da Saúde. Explica que fez alguns questionamentos
ao Contador Maicon, porque não temos nada em mãos, o mesmo ficou de
enviar, porque é importante ficarmos a par do que acontece no município.
Explica que lê todos os projetos. Relata que algumas vezes a sua visão sobre
o projeto é diferente, isso não significa que seja contra o mesmo. Muitas
pessoas durante as sessões falam coisas bonitas, mas lá fora é outra coisa.
Enfatiza que devemos fazer o nosso papel enquanto vereadores e cobrar
explicações quando necessário. Explica que não é oposição, porém é tratado
por algumas pessoas na administração como se fosse oposição. Relata que
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não é mais candidato a vereador na próxima eleição, pode ser candidato a
Vice-Prefeito ou a Prefeito Municipal. Muitas pessoas querem disputar essa
vaga de vereador no município. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a
palavra. Presidente Doelio comenta sobre o ponto de ônibus próximo a sua
propriedade que está com problemas a mais de um ano, já falou com o
secretário, mas nada foi resolvido, fica chato para mim enquanto vereador.
Prefeito Helton explica esse serviço vai ser realizado pela secretaria de
urbanismo. De repente é sua culpa a demora na realização de alguns serviços,
devido a solicitar prioridade nos asfaltos que estão sendo construídos.
Presidente Doelio explica que talvez é uma questão de comunicação entre os
secretários. Sr. Gilberto Bauer explica que apenas dois ou três pontos de
ônibus estão em bom estado de conservação no município. O restante tem que
arrumar, tem alguns que não tem mais concerto. Ontem conversou com os
responsáveis pela licitação e explicou a necessidade de adquirir pontos de
ônibus de pré-moldado que sejam possíveis de locomover conforme existir a
necessidade. É necessário cerca de doze pontos de ônibus para solucionar o
problema.

Presidente Doelio agradece pelas explicações realizadas nesta

noite, agradece também pela 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, 02 de Outubro de 2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
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Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:______________________________________________
Marcelo Barili:______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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