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  Ata nº 96/2019 

Ata da Nonagésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia vinte e três de abril de 2019, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do Vereador Sr. Elias 

Klein, 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 95/2019. 

Leitura dos ofícios recebidos da Prefeitura Municipal nº 133/2019 e 134/2019, 

respostas aos ofícios da Câmara Municipal. Retirado de pauto o Projeto de Lei 

nº 15, de 12 de Abril de 2019. Entrega a Comissão de Finanças e Orçamento o 

Processo nº 261182/15 Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à 

prestação de contas do Executivo no Exercício Financeiro de 2014. O acórdão 

foi publicado na data de 23 de abril de 2019. A presente Comissão terá 

sessenta dias para fazer a análise do documento e formular um parecer 

juntamente com o projeto de decreto que será apresentado, analisado e votado 

por esse plenário conforme a Constituição Federal.  Será encaminhado ofício 

ao Ex-Prefeito Sr. Alberto Arisi informando os procedimentos e também que o 

mesmo terá 20 dias a partir da data do recebimento para apresentar uma defesa 

formal a cerca das contas do exercício de 2014. Passada a palavra a platéia: 

Passada a palavra aos vereadores: Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. 

Justifica o motivo pelo qual não foram acrescentados os itens solicitados no 

Projeto de Lei nº 15/2019. Comenta sobre o projeto de óleo e a recuperação 

das estradas. Comenta que houve uma vistoria nos setores da saúde e o 

profissional afirmou que não havia cadeira odontológica, porém o mesmo 

estava sentado em cima da mesma, em virtude deste relatório feito 

erradamente, o município havia perdido o recurso do PMAQ (recursos para 
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costear gastos com profissionais de saúde). Mas graças ao esforço do 

Deputado Sergio Souza foi possível reverter à situação, pois a equipe de saúde 

tirou fotos da data vistoria, comprovando que a cadeira odontológica estava na 

sala. Diante do fato ocorrido em nome de todos os vereadores deve ser 

encaminhado ofício ao Deputado Sérgio Souza agradecendo pelo empenho e 

dedicação para com o nosso município. Vereadora Teresinha agradece e 

devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta que 

a Comissão de Finanças e Orçamento analisará os documentos das contas do 

exercício de 2014 e posteriormente formulado o parecer e o projeto de decreto 

que vai ser analisado por este plenário. Comenta também sobre o 

acompanhamento que está realizando junto ao Agrônomo da Emater. 

Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador José 

cumprimenta a todos. Comenta que não existe a necessidade de fazer a 

medição da água da Linha Bandeirantes.  Solicita ofício a administração 

municipal analise a situação dos taxistas que prestam o serviço em nosso 

município, como se estão em dia com a documentação, tem permissão da 

administração para prestar o serviço, ou seja, se estão todos legalizados junto à 

prefeitura. Ainda, que seja informado quantos pontos de táxi temos em nosso 

município, onde estão localizados esses pontos e quem são os taxistas 

autorizados a prestar o serviço nesses pontos.Solicita ofício ao Setor de Obras, 

que seja feita a manutenção na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. 

Claudio Bernardeli. Agradece ao setor de obras pelo trabalho bem feito de 

passagem do rolo na estrada da Linha Bandeirantes. Porém demorou dois anos 

para fazerem o serviço, o mesmo deve ser realizado com mais frequência. 

Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a 

todos. Comenta sobre a reclamação da população a cerca da obra da Linha  

São Roque estar parado e ninguém pode passar. O Sr.Thiago Gonçalves 
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relatou que não recebeu resposta do Prefeito e da Câmara Municipal a respeito 

da sua reivindicação, de repente vai acontecer o mesmo problema do ano 

passado ter que comprar a carne de fora do município. Relata problema com 

as lâmpadas queimadas no seu bairro, foi realizada a troca na segunda-feira e 

na quarta-feira já estavam queimadas.  No bairro que reside o Sr. Gilberto 

Bauer também ocorreu o mesmo problema. Vereador Izelso agradece e 

devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Solicita ofício ao 

Sr. Julio Nesi em virtude da situação apresentada pelo Sr. Alceu Langner 

esteve que esteve junto a administração municipal solicitando a expedição do 

alvará de permissão de taxista para atuação no município. Ainda, que o 

mesmo informa que o alvará não foi concedido em virtude de um processo 

junto à prefeitura que não foi atendido, informação está prestada pelo Sr. Julio 

Nesi. Desta forma, solicita informações referente ao mencionado acima, 

quanto a situação do Sr. Alceu Langner e a liberação do alvará do mesmo. 

Solicita ofício a Secretaria da Saúde para verificar a seguinte situação: no 

posto de saúde o mesmo soube que atualmente está atendendo somente um 

médico. Ainda, solicita informações se realmente procede isso, pois, caso 

esteja ocorrendo essa situação, esta sobrecarregando o único médico que está 

atendendo no posto que é o Dr. Paulo.Desta forma, solicita informações 

referente ao mencionado acima, bem como providências quanto a falta de 

médico no posto caso esteja ocorrendo.Vereador Marcelo agradece e devolve 

a palavra. Vereador Doleio cumprimenta a todos. Comenta que a licitação é 

algo muito bom, porém tem o problema da qualidade dos produtos. Esse é o 

problema apresentado com as lâmpadas. Relata que visitou hoje a obra da 

ponte, falta apenas trazer mais uma carga de vigas. Infelizmente com a troca 

de governo o município teve que pagar trinta mil reais de frete para trazer 

essas vigas. Vereador Doelio agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 
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Rech cumprimenta a todos. Comenta que o funcionário que fez a vistoria 

estava sentado na cadeira odontologia e foi tirado uma foto, graças a isso foi 

possível reverter o processo. Relata que a 40 dias atrás foi a Curitiba para 

conversar o Deputado Sergio Souza o qual solicitou a sua presença para 

conversar a respeito de possíveis ajuda ao nosso município.  Comenta que 

deve estar havendo uma confusão entre os pontos de táxi da cidade e do 

interior. Essa questão deve ser esclarecida.  Relata que solicitou ao Sr. 

Francisco Caumo para que fosse passado o rolo na estrada da Linha 

Bandeirantes.  Comenta sobre o Projeto de óleo diesel no valor de cem mil 

reais, porém têm que terminar os projetos das estradas que estão em 

andamento. Relata as estradas que já foram feitas. Acredita que os trechos que 

estavam piores era da Linha Bandeirantes e da Linha São Roque. Neste 

momento era importante fazer uma operação tapa buracos nas estradas. 

Comenta sobre fato ocorrido na saúde: a Dr. Bruna atendia muito bem os 

pacientes, porém  pouco compromisso com o trabalho foram três faltas nesse 

período curto que esteve em nosso município. No município de Barracão 

ocorreu o mesmo problema. Relata que o Dr. Ricardo Arsego vai atender no 

seu lugar, o mesmo já atendia os plantões. Comenta sobre requerimento de 

calçamento para a estrada que o Vereador Marcelo solicitou as melhorias, 

explica que ali não tem uma rua, é em cima dos lotes. Quase não entra 

máquinas, o certo era fazer um piso com contrapartida dos moradores. 

Comenta que já veio 4 cargas de vigas, agora necessário contratar uma 

máquina para colocar as vigas. Infelizmente com a troca de governo o 

município teve que pagar trinta mil reais de frete para trazer as vigas. Comenta 

que algumas coisas deveriam ser mudadas no setor de obras: no horário de 

verão trabalhar até mais tarde; dias de tempo bom trabalhar no sábado; e as 

férias não deveriam ser no mês de janeiro. As horas trabalhadas a mais seriam 
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compensadas com horas extras. Solicita ofício a administração municipal e 

cerca de informações se está sendo providenciando a compra da prancha, onde 

o setor de obras está necessitando do mesmo. Relata que a draga voltou para o 

município. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador 

Alfredo cumprimenta a todos.  Solicita ofício a direção do Clube São 

Francisco pelo excelente baile realizado no último final de semana dia 

20/04/2019. Desta forma, vem agradecer em nome da presidência a qual seja 

estendido a todos os demais membros da direção pelo grandioso evento 

realizado. Solicita ofício ao Setor de Urbanismo para que seja efetuada a 

limpeza de duas “boca de lobos” no Bairro São Francisco, onde quando chove, 

fica muita água empossado no local devido provavelmente as mesmas se 

encontrarem obstruídas.Ainda, solicita que seja feita melhorias na estada que 

dá acesso a propriedade do Sr. Serafim Soster, pois a mesma está necessitando 

de uma atenção, encontrando-se com valetas, matos dificultando o acesso para 

quem passa pelo local. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. 

Presidente Elias relata que o Sr. Anderson Picini informou que está chegando 

54 toneladas de fosfato para a micro-bacia da Linha Pinheiro, esse suprimento 

foi adquirido com as sobras da obra realizada na micro-bacia. A carga será 

descarregada no São Cristóvão e cada agricultor deve vir buscar a quantia que 

lhe pertence. Presidente Elias Klein agradece à presença de todos e encerra a 

sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que lida e 

aprovada, vai ser assinada pelo presidente, vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 23 de Abril de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 
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Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


