Ata nº75/2018
Ata da Septuagésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira
Legislatura. No dia nove 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 74/2018. Leitura do Convite recebido da Unisep para a
Cerimônia de inauguração do Zoológico e suas instalações. Leitura do ofício
nº293/2018 recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Dia Mundial do Direito
a Vida. Passada a palavra a platéia: Passada a palavra aos Vereadores:
Vereador Marcelo ausenta-se da sessão devido a compromisso particular.
Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta sobre a eleição
ocorrida no último fim de semana. Parabeniza o todos os vereadores que
trabalharam neste pleito eleitoral e elegeram Deputados Estaduais, Federais e
Senadores. Enfatiza que agora é a hora de buscar recursos para o bem do
município. Explica que dá orgulho de ver as obras bem feitas de asfalto no
município. Lembra que há alguns anos atrás foram feitas as obras com pouca
tubulação, devido a isso o município tem que investir um grande valor
atualmente. Temos que correr atrás dos recursos para os setores do município
que desejamos. Explica que analisa porque algumas obras são destinadas para
determinados lugares. Temos que ter muita clareza na votação do projeto, pois
são distintos os recursos para cidade e para o interior do município. É
necessário informar a população porque às vezes os recursos não vão para o
interior. Parabeniza os Vereadores Alfredo e Teresinha pela conquista do
asfalto sentido a Linha Tiradentes. Comenta que conseguiu vários recursos
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para o município, e às vezes passa em branco um agradecimento. Pois é
importante agradecer a cada vereador que conseguiu recursos para o
município. Comenta que acha errada nas eleições do país a eleição de
candidatos pela legenda. Tem que entrar quem fez mais votos, para que desta
forma seja valorizado o voto da população. Podemos perceber isso nesta
eleição para o cargo de deputado estadual. Ficando de fora da Câmara de
Deputados candidatos bem capacitados. Lamenta que o seu candidato Paulo
Deola não conseguiu se eleger, foi o mais votado no município. Relata que
conseguiu dez votos para o Deputado Wilmar Reichembach na urna da Linha
São Roque. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Presidente
Doelio comenta que o Deputado Wilmar Reichembach conseguiu se eleger e
segundo o Governador eleito Sr. Ratinho Junior este Deputado vai ser o seu
representante no Sudoeste do Paraná. Vereador Alfredo cumprimenta a todos.
Comenta sobre a política nacional. Todos os Vereadores estão de parabéns
pela caminhada realizada neste pleito eleitoral. Deseja que na eleição
municipal seja assim também, com muito respeito a todos. Infelizmente o
Candidato Paulo Deola não chegou a ser eleito. Agradece as famílias que
depositaram votos no candidato. Comenta sobre a modificação do cenário
político no âmbito estadual. Percebe-se como as pessoas amadureceram na
escolha dos candidatos, como por exemplo, o caso dos senadores. Comenta
sobre o 2º turno das eleições. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra.
Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre a política nacional.
Não considera o Sr. Paulo Deola como um candidato derrotado. Saiu de um
município pequeno e fez quase vinte e sete mil votos. Enfatiza que foi uma
campanha tranquila,cada um respeitando os seus colegas. Conseguimos eleger
um Senador e um Deputado. Comenta sobre candidatos eleitos através da
legenda. Vamos ter que conversar com esses deputados em busca de recursos.
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O povo mostrou nesta eleição que deseja mudança. O seu voto no primeiro
turno foi para o candidato a Presidência Jair Bolsonaro, acredita que o
candidato vai conseguir se eleger no segundo turno. Comenta sobre a sua filha
que estuda no Paraguai, não sabia se ia conseguir mantê-la fora do país, pois o
dólar estava muito alto, o Brasil está desacreditado lá fora, e com esse
resultado preliminar das urnas o dólar já caiu. Vereadora Teresinha agradece e
devolve a palavra. Vereador Elias cumprimenta a todos. Comenta sobre a
eleição nacional ocorrida no último fim de semana. Comenta sobre a
campanha realizada para o candidato a deputado Nelson Luersen que
conseguiu se eleger. Explica que o Nelson Luersen foi por oito anos deputado
na oposição, e não conseguiu trazer benefícios para os municípios. Dessa
forma fica mais difícil de fazer campanha, porque as pessoas querem saber o
que cada candidato trouxe para a sua cidade. Outro deputado que trabalhou foi
o Sr. Assis do Cotou, infelizmente não conseguiu se eleger. Isso significa uma
perda muito grande para os municípios pequenos. Explica que foi mais fácil
fazer a campanha, pois o Deputado Assis do Couto sempre ajudou os
municípios. Relata que o Sudoeste do Paraná ficou com sete deputados
estaduais eleitos e nenhum deputado federal. Vereador Elias agradece e
devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta que votou
no primeiro turno para o candidato a Presidência Fernando Haddad. E para
Deputado Federal Felipe Francischini e para Deputado Estadual Delegado
Francischini, os dois se elegeram. Explica que agora juntamente com o
Vereador José teremos mais força para buscar recursos para o município.
Comenta que é contra essa questão da legenda. Comenta também que a
identificação dos eleitores através da Biometria dificultou o processo eleitoral,
era importante que o voto fosse como antigamente com cédulas de papel.
Acreditava que o candidato Paulo Deola poderia se eleger, pois é muito
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conhecido na nossa região. Agradece a todos que trabalharam nas eleições.
Acredita que no dia 14 de dezembro a Câmara Municipal deveria fazer uma
festa para as pessoas que trabalharam nas eleições e para os funcionários
públicos com o dinheiro que sobra do Legislativo durante o ano, cerca dez mil
reais era o suficiente. Se o prefeito também estiver de acordo, pois não
devemos deixar passar em branco o dia do município. Acredita que este ano
não deveríamos devolver o dinheiro para aquela tropa de ladrões, pois não
sabemos o que foi feito com o dinheiro que foi devolvido no ano passado.
Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa
cumprimenta a todos. Relata as frases ditas pelo Vereador Izelso há alguns
minutos atrás: “fazer uma festa com o dinheiro da sobra da Câmara
Municipal”; e “ano passado o dinheiro foi usado pelos ladrões”. Vereador
Izelso confirma que foi isso que disse, porém não foi bem isso que gostaria de
dizer, achou que o dinheiro que sobrava da Câmara Municipal voltava para o
Estado. Vereador Gilberto Casa comenta que mais de uma vez foi falado nas
sessões ordinárias aonde foram aplicadas as sobras da Câmara Municipal.
Deseja que tudo seja registrado em ata, e deve ser levado a conhecimento da
Administração Municipal, para que a mesma possa tomar as atitudes cabíveis.
Comenta que o andamento da eleição foi tranquila, parabeniza todos os
candidatos eleitos e também aqueles que não conseguiram se eleger. Existem
muitos políticos bons, às vezes a sociedade discrimina por falta de
conhecimento. Agradece o trabalho que cada vereador realizou neste pleito
eleitoral. Explica que conseguiu eleger o Deputado Estadual Ademar Traiano;
Senador

Flávio Arns e o Governador Ratinho Junior. Já o candidato ao

Senado Sr. Beto Richa não teve a sorte de se eleger. Após esse pleito eleitoral
devemos ir à busca de recursos para o município junto aos Deputados que
representamos e trabalhamos para eleger. Tece comentários que alguns
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deputados eleitos tinham condições de trazer mais recursos. Enfatiza que a
política deve ser voltada para o bem do município. Espera que o novo
presidente pense na sociedade e pense no crescimento e organização do país,
como também a geração de empregos. Solicita ofício ao Setor de Urbanismo
parabenizando o Secretário Sr. Gilberto Bauer e a sua equipe de trabalho,
pelas obras que foram realizadas na cidade: asfalto e calçamento. Todas essas
obras melhorarão o tráfego de pedestres e veículos. Vereador Gilberto Casa
agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos. Comenta
sobre a política nacional. Discorda do Vereador Izelso, o PT já teve várias
chances de trabalhar e não deu certo. Comenta que já votou três vezes no ExPresidente Lula e hoje está preso. Nesta eleição apóia o Candidato Jair
Bolsonaro para melhorar a situação do Brasil. Comenta que os eleitores do
Candidato Jair Bolsonaro são aquelas pessoas que vestiram a camisa do Brasil,
sem partido algum, reivindicando pelo afastamento da Ex-Presidente Dilma
Rousseff. Comenta sobre fato ocorrido em Palma Sola, onde um empresário
não pode pedir o apoio dos seus funcionários para determinado candidato, isso
está virando uma ditadura. Torce para que melhore o Brasil, porque do jeito
que está, fica cada vez mais difícil. Comenta que o Deputado Wilmar
Reichembach e o Governador Eleito Ratinho Junior prometeram terminar com
a aposentadoria dos governadores, vamos cobrar para que isso realmente
aconteça. Acredita que deve ser terminado com essa questão da legenda.
Temos que cobrar dos deputados. Deve ser eleito quem fez mais votos.
Devemos cobrar dos Deputados que mandem recursos para o município.
Solicita ofício para Administração Municipal ou para o Setor de Obras para
que seja realizada a recuperação da ponte de madeira próxima a propriedade
do Sr. Orlando Zamboni na Linha Bandeirantes, explica que essa ponte fica na
divisa entre os municípios de Salgado Filho e Flor da Serra do Sul. Talvez
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esse trabalho possa ser feito em parceria entre os dois municípios. Solicita
ofício ao Setor Rodoviário para que seja realizada a recuperação da estrada da
Linha Bandeirantes. Vereador José agradece e devolve a palavra. Presidente
Doelio solicita ofício à Administração Municipal parabenizando pela
conquista e pelo trabalho realizado nos quatro trechos do município com a
construção do asfalto em partes das ruas: Guilherme Henrique Rommel,
Osvino Krause, Nivaldo Nesi e Juscelino Kubitschek. Enfatiza a qualidade do
trabalho desenvolvido. Comenta que votou no primeiro turno no candidato a
Presidência Fernando Haddad. Explica que seu posicionamento é de esquerda.
Relata que participou de curso sobre capitalismo e socialismo. Estamos vindo
de duas extremas: neoliberalismo e o capitalismo, onde pregam que o estado
só atrapalha o desenvolvimento do país, acreditam que o estado devem ficar
de fora das decisões. Termina com salário mínimo, o mesmo deve se discutido
entre as partes. Se votarmos em candidatos da extrema direita estamos
votando contra os trabalhadores. Defende a classe trabalhadora e por isso vota
no Candidato Fernando Haddad. Vereador José questiona em qual país está
sendo usado o modelo socialista e está dando certo. Presidente Doelio explica
que o estado fica fora das decisões. Comenta que Vice do Candidato Jair
Bolsonaro o General Mourão comentou sobre a retirada do décimo terceiro
salário dos trabalhadores. Isso vai privilegiar a classe dos empresários.
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, 09 de Outubro de 2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
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Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
José Favaretto:______________________________________________
Marcelo Barili:______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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