Ata nº80/2018
Ata da Octagésima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. No dia
treze de novembro 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: Neste momento o Presidente da Câmara Sr. Doelio convida para tomar
posse o 4º Suplente de Vereador da Coligação Aliança por Salgado Filho o Sr.
Jean Carlos Zvetch. O qual toma posse assumindo o lugar deixado pelo
Vereador Marcelo Barili, que licenciou-se da Câmara de Vereadores para
tratar de assuntos particulares pelo período de trinta dias, retornando no dia 07
de dezembro de 2018. Desta forma a partir do dia 13 de novembro de 2018 o
Vereador Jean Zvetch faz parte deste Legislativo Municipal pelo período de
afastamento do Vereador Marcelo Barili. Vereador Jean Zvetch cumprimenta
a todos. Agradece a oportunidade de fazer parte desta Casa de Leis, agradece
também

ao

Vereador

Marcelo

Barili

pela

oportunidade.

Dando

prosseguimento a sessão. Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão
Ordinária nº 79/2018. Leitura do ofício nº 39/2018, recebido da Igreja
Católica, assunto: Visita Pastoral. Leitura do convite recebido da APMI,
assunto: confraternização das participantes dos Clubes de Mãe. Leitura do
Ofício nº 3515/2018 recebido da Caixa Econômica Federal, assunto: Crédito
de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Apresentação do
Projeto de Lei do Executivo nº 50/2018. Súmula: Fixa o piso salarial
profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate as
Endemias, nos termos da Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018 e dá
outras providências. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes
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para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de
Lei do Executivo nº 51/2018. Súmula: Extingue o Conselho Municipal do
Emprego e Relação do Trabalho e dá outras providências. Presidente Doelio
convoca as Comissões Permanentes para realizarem os pareceres do Projeto de
Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 52/2018. Súmula:
Extingue o Conselho Municipal Antidrogas e dá outras providencias.
Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes para realizarem os
pareceres do Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº
53/2018. Súmula: Extingue o Conselho Municipal de Acompanhamento de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério e dá outras providências. Presidente Doelio convoca as Comissões
Permanentes para realizarem os pareceres do Projeto de Lei.

Primeira

Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 46/2018. O referido projeto de lei
recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Institui o Programa de Inseminação
Artificial de Bovinos de Leite no Município de Salgado Filho, Estado do
Paraná. Colocado em primeira votação foi aprovado. Primeira Votação do
Projeto de Lei do Executivo nº 47/2018. O referido projeto de lei recebeu
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e
Justiça e Redação. Súmula: Institui o Programa de Incentivo a Silagem para
Bovinocultura Leiteira e de Corte no Município de Salgado Filho, conforme
especifica e dá outras providências. Colocado em primeira votação foi
aprovado. Presidente Doelio comunica que provavelmente na próxima terçafeira as 18h:45min teremos uma sessão extraordinária para a votação do
Projeto de Lei nº48/2018 que chegará amanhã ao Legislativo. Passada a
palavra a plateia: Sr. Adelmo Koch cumprimenta a todos e deseja um bom
trabalho aos Vereadores. Sr. Volmar Duarte cumprimenta a todos em especial
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aos Vereadores pelo trabalho que estão realizando. Comenta que acompanha
o trabalho desenvolvido

por esta Casa de Leis através das formas de

divulgação. Cumprimenta o Vereador Jean por assumir essa vaga no
Legislativo. Enfatiza que será uma experiência importante para um Jovem
que conseguiu uma grande quantidade de votos. Explica também que vai ter a
oportunidade de representar a juventude e a Deputada Federal Leandre Dal
Ponte. Cumprimenta também os Vereadores Izelso em especial o Vereador
José pela votação extraordinária na sua comunidade na última eleição
cinquenta e dois votos, com um grande respaldo da população. Tece
comentário sobre os deputados Felipe Francisquini, Fernando Francisquini e
Leandre Dal Ponte. Secretária Viane cumprimenta a todos em especial o
Vereador Jean por essa oportunidade no Legislativo. Relata que na última
sessão ordinária surgiram algumas perguntas sobre a secretaria de saúde e está
hoje aqui para esclarecer o que for possível. Dr. Luan Bernardi também viria,
porém teve nove atendimentos dos funcionários da fábrica e mais duas
emergências, desta forma não pode se fazer presente. A Farmacêutica Sra.
Eliete Cenci também não pode estar presente devido ao marido que está muito
doente. Agradece a cada um que está a seu lado nesse período a frente da
secretaria da saúde. Agradece também aos ofícios recebidos. Realiza a leitura
do relatório: Exames de rotina dia de 45 a 50 exames. Exames autorizados e
pagos pelo município através de licitação: ultra-som 215, ressonância 67. Cita
os demais exames realizados. Aparelhos auditivos 8 . Relata que não temos
nenhum pessoa na fila de espera. Cirurgias eletivas no Hospital São Francisco
21, Hospital Regional 25, Sionc 42, cita vários outros hospitais. No total são
113 de janeiro até esse momento. Cita também cirurgias realizadas em Santa
Catarina. Consultas médicas: Dra. Anarella Rodriguez:

2,143; Dr. Luan

Bernardi: 4.521; Dr. Paulo Degral Filho 3.924. Explica que o Dr. Marcio
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Ferrari Filho atende nas terça-feira e quinta-feira. Relata os números do
Plantão englobando todos os atendimentos: 74.191. Parabeniza a Igreja
Assembléia de Deus em nome do Presidente Doelio pela realização das
missões no último fim de semana. Parabeniza também a Igreja Católica e
Renovação Carismática pelo retiro realizado no domingo. Agradece o convite
da Sr. Genny Haselbauer para a matinê dos idosos realizado no último sábado.
Coloca-se a disposição dos Vereadores para qualquer esclarecimento. Passada
a palavra aos Vereadores: Vereador Elias cumprimenta a todos. Deseja boas
vindas e sucesso ao Vereador Jean. Coloca-se a disposição no que for
necessário. Agradece a Secretária Viane pelos esclarecimentos. Comenta que
passou de dez mil consultas isso é um número muito grande. Solicita ofício ao
Secretário de Administração Sr. Ronaldo solicitando que seja verificada a
possibilidade de estender a rede de água na Linha Bandeirantes até a
propriedade do Sr. Ademar Rech. Explica que é a única propriedade que não
tem água naquela região e atualmente estão com pouca água na propriedade.
Vereador Elias agradece e devolve a palavra.Vereador Gilberto Casa
cumprimenta a todos. Deseja boas vindas e sucesso ao Vereador Jean. Colocase a disposição no que for necessário.

Agradece a Sra. Viane por ter

possibilitado que assumisse essa vaga no Legislativo. Solicita ofício a Igreja
Assembleia de Deus para o Pastor Davi de Meneses e o Sr. Levi Ribeiro pela
realização das Missões no último fim de semana. Explica que não pode
participar devido ao seu sogro que está doente. Comenta sobre os projetos de
grande importancia nº 46/2018 e 47/2018 que vão regulamentar ações já
realizadas. Comenta sobre o grande número de consultas pela quantidade de
habitantes, sem contar os atendimentos domiciliares. Vereador Gilberto Casa
agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos. Deseja
boas vindas e sucesso ao Vereador Jean. Coloca-se a disposição no que for
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necessário. Solicita Ofício de condolências a família do Ex-Vereador Sr.
Celestino Picini, foi uma pessoa muito participava e dedicada em várias
setores da sociedade: ctg, igreja entre outros. Explica que não pode participar
das Missões providas pela Igreja Assembleia de Deus devido ao seu trabalho.
Agradece a Secretária Viane pelas Explicações. Comenta sobre a grande
votação dos deputados que fizemos campanha, resultado de um trabalho que
está sendo realizado. Diante do resultado temos uma opção de buscar recursos
para o município. Com certeza os nossos Deputados vão trazer emendas
parlamentares para Salgado Filho. Muitas vezes a oposição não teve condições
de trazer recursos, mas hoje existe essa possibilidade. Isso tudo é resultado da
eleição passada.Torce que os governantes eleitos façam um bom trabalho.
Enfatiza que dentro de dois anos tem eleições novamente. Vereador José
agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Deseja
boas vindas e sucesso ao Vereador Jean. Coloca-se a disposição no que for
necessário. Propõe um requerimento juntamente com o Vereador Jean se for
de sua vontade, para que seja construído asfalto iniciando na rua que passa
próximo ao Cemitério Municipal até a Vila Rural. Vamos buscar essa emenda
com os Deputados Fernando Francisquini, Felipe Francisquini e Leandre Dal
Ponte. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech
cumprimenta a todos. Deseja boas vindas e sucesso ao Vereador Jean. Colocase a disposição no que for necessário. Comenta que procura entender o
Regimento Interno desta Casa de Leis. Comenta também que se existe duas
quadras e, portanto uma rua que passava em frente à Igreja Católica. Comenta
também sobre a situação dos salários baixos dos Motoristas que trabalham na
Prefeitura Municipal e sobre o requerimento feito para adequar as classes
funcionais dos mesmos, porém não foi atendido. Outro cargo que é bastante
desvalorizado são os Operadores de Máquinas. Comenta sobre requerimento
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feito há alguns anos atrás e depois vem outro vereador e apresenta. Tece
comentário sobre a importancia de falar a verdade. Comenta também sobre as
horas extras pagas para o jurídico da Prefeitura Municipal. Temos o dever de
fiscalizar. Explica que quando faltam recursos cortam as horas extras feitas
pelos funcionários do setor de obras. Comenta que desde o final do ano
passado estão sendo pagas horas extras para o jurídico da Prefeitura, porém
onde está o cartão ponto. Não acredita que faça 100% de horas extras pagas.
Parabeniza a Secretária Viane pelo trabalho realizado. Comenta sobre a
dificuldade de encontrar quem valorizar o setor público. Enfatiza que nas
secretárias de Saúde e de Obras o trabalho é bem realizado. Porém tem
secretarias deixando a desejar. Comenta sobre o portal transparência e a
possibilidade de análise da folha por toda a sociedade. Relata sobre a
possibilidade de na próxima semana 15 funcionários do pátio de obras estar
aqui para cobrar essa questão das horas extras do nosso jurídico do município.
Pois choveu sessenta dias e pretendem cortar as horas extras deste setor.
Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo
cumprimenta a todos. Deseja boas vindas e sucesso ao Vereador Jean. Colocase a disposição no que for necessário. Agradece Sra. Viane pelos
esclarecimentos. A saúde do nosso município é uma das melhores da nossa
região. Sra. Viane comenta sobre as cirurgias realizadas no hospital São
Francisco a partir do momento que a Prefeitura de Francisco Beltrão
juntamente com mais algumas entidades assumiram o hospital. Vereador
Alfredo solicita ofício de agradecimento ao Sr. Vanderlei Vargas pela
condução do time a conquista do campeonato, como também parabeniza os
atletas. Comenta que apresentará junto com alguns colegas Vereadores uma
Moção pelo falecimento do Sr. Celestino Picini. Será uma pequena
homenagem a família. Relata Visita ao auditório municipal junto com mais
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alguns vereadores, faltam mais cem mil para ser investido no local. Sempre
cobrou para que o recurso devolvido no ano passado fosse investido no local,
para que o mesmo possa ser utilizado pela Câmara Municipal. É importante
ter um local confortável. Espere o jurídico do município estude melhor essa
questão. Comenta que a emenda para essa obra é do Deputado Nelson Meurer.
Convida a todos para semi final do campeonato na quinta-feira e no sábado.
Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha
cumprimenta a todos. Deseja boas vindas e sucesso ao Vereador Jean. Colocase a disposição no que for necessário. Justifica que não pode estar presente no
sábado porque seu neto estava doente. Comenta sobre visita ao centro de
eventos e também concorda que a Câmara Municipal deve ocupar o espaço.
Relata que o Prefeito Municipal também concorda com essa mudança. Desta
forma poderemos atender melhor os visitantes, os quais ficaram mais bem
acomodados, quanto ao recurso para finalizarmos a obra estamos correndo
atrás. Comenta sobre as obras que serão construídas com recurso já liberado
através do Deputado Nelson Meuerer: passeio público e o muro próximo a
Igreja Assembleia de Deus. Agradece a Sra. Viane pelos esclarecimentos
realizados.

Enfatiza o ótimo trabalho que está sendo realizado nesta

secretária. Lamenta o falecimento do Sr. Celestino Picini. Vereadora
Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Jean cumprimenta a todos.
Em especial o Sr. Volmar, se hoje esta aqui é por sua causa. Explica que está
aqui para representar a juventude. Relata que ficou muito feliz com a sua
votação: 86 votos de pessoa queridas. Enfatiza que não pode se afastar do
trabalho para fazer campanha. Explica que vai buscar fazer requerimentos
enquanto estiver aqui. Comenta que está representando o partido verde e
também representa a Deputada Leandre Dal Ponte . Relata que a Deputada
Leandre Dal Ponte fez uma ótima votação no município. Explica que vai
Página 7 de 10

estudar sim a sugestão do Vereador Izelso. Talvez não seja possível um
trecho tão grande, mas um percurso menor talvez seja possível. Solicita um
ofício ao Secretário de Educação Sr. Eloir Wronski para que dentro da
possibilidade futuramente sejam colocadas placas de proteção ao redor do
ginásio de esporte, para melhor proteção dos atletas que utilizam o espaço.
Agradece aos eleitores pelos votos recebidos. Vereador Jean agradece e
devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech comenta sobre o grande número de
cirurgias realizadas no Sionc. Sra. Viane explica que nem todas as cirurgias
realizadas no Sionc são relacionadas ao câncer. Vereador Gilberto Rech
parabeniza ao Setor da Saúde pela conquista dos quatro veículos novos. Relata
que nós enquanto Câmara de Vereadores devemos se empenhar na abertura do
abatedouro. Relata dificuldades dos agricultores. Temos cerca de cento e vinte
mil reais para devolver, devemos indicar o recurso para essa finalidade.
Comenta que o Prefeito Helton está fazendo um bom trabalho. Comenta sobre
as horas extras do jurídico da Prefeitura Municipal, trabalhos que realizou
nesse período, valor dos salários dos Vereadores. Sra. Vaine comenta que o
Sr. Volnei Debastiane participa dos bombeiros voluntários em Palma Sola e
teremos uma reunião no gabinete do prefeito estão todos convidados para
discutir essa possibilidade. Convida a todos para o evento de monitoramente
da dengue. Relata grande dificuldade com o plantão nas farmácias, pois o
médico atende e não tem farmácia aberta para comprar a medicação. Já tentou
conversar com todos, tem muita resistência, não chegam a um acordo. Cada
fim de semana ficaria aberto. Relata exemplo de Capanema. Pede ajuda dos
vereadores para resolver esse problema.

Vereadores conversam sobre a

questão do plantão das farmácias. Vereadores Alfredo, Elias e Teresinha
aprovam a idéia de destinar o dinheiro da Câmara Municipal para a reforma
do abatedouro. Presidente Doelio dá as boas vindas ao Vereador Jean e se
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coloca a disposição. Também é favorável a reabertura do abatedouro com
abertura de uma vaga e realização de concurso público. Relata atividades
realizadas em viagem a Curitiba. Vários prefeitos reunidos para tentar resolver
o problema do salário dos médicos no Tribunal de Contas. Participou também
de um evento na Casa Civil com a Governadora Cida Borghetti para a
liberação de recursos do Programa Família Paranaense. Comenta também
sobre recursos no valor de quinhentos mil reais que vai contemplar o passeio
sentido a fábrica de confecções Pfeifer. Como também foi liberado o recurso
para aquisição dos resfriadores.

Agradece a Secretária Viane pelas

explicações. Presidente Doelio agradece a presença de todos e encerra a
sessão. Nada mais o eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que lida e
aprovada, vai assinada e pelo presidente, vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 13 de Novembro de
2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
Jean Carlos Zvetch:____________________________________________
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José Favaretto:______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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