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Ata nº85/2018 

Ata da Octagésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia dezoito de dezembro 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 

84/2018. Leitura do convite para comemoração do aniversário do município 

de Manfrinópolis. Apresentação e votação da Moção de Solidariedade nº 

02/2018. Autoria dos Vereadores: Alfredo dos Santos, Teresinha Quell, 

Gilberto Casa, Gilberto Rech e Elias Klein. Súmula: A Câmara Municipal de 

Salgado Filho, por intermédio dos vereadores abaixo assinado, com amparo no 

artigo 110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta MOÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE à família do Sr. Celestino Picini, em virtude do seu 

falecimento ocorrido no último dia 11 de novembro de 2018. Vereadores 

defendem a moção: Vereador Alfredo comenta sobre o trabalho realizado pelo 

Sr. Celestino junto as associações, veteranos e também como funcionário 

público. Enfatiza que a família é merecedora dessa homenagem. Vereador 

Elias Klein relembra que o Sr. Celestino foi um vereador que fez quase cem 

por cento dos votos na Linha Gaucha e realizou um bom trabalho no seu 

mandato de seis  anos. Enfatiza que é uma homenagem merecida trabalhou em 

quase todas as entidades do município. Vereador Gilberto Casa comenta que o 

Sr. Celistino foi um dos pioneiros de Salgado Filho,o qual deixou um grande 

legado, esteve a frente do setor rodoviário, sempre presente na sociedade. 

Colocado em votação no plenário a moção nº 02/2018 foi aprovada. Passada a 

palavra a platéia: Sr. Waldair dos Reis e o Sr. Claudir petry agradecem aos 
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vereadores pelos votos favoráveis ao projeto de lei nº 61/2018. Passada a 

palavra aos Vereadores: Vereador Elias cumprimenta a todos. Solicita ofício 

ao Setor de Obras para que seja passado o rolo novamente no calçamento da 

Linha Pinheiro. Solicita ofício ao DER para que as raspas de asfalto que sobra 

do trecho que está sendo reformado entre Salgado Filho e Manfrinópolis seja 

doado para colocar próxima a capelinha São Cristovão.  Vereador Gilberto 

Rech complementa que o restante pode ser deixado  no município para ocupar 

quando for necessário. Vereador Elias comenta que as sobras de asfalto do 

trecho que vai ser reformado entre os municípios de Salgado Filho e Flor da 

Serra do Sul também devem ser destinadas para essa finalidade. Agradece aos 

vereadores pelos votos recebidos.  Enfatiza que os Vereadores Doelio e 

Alfredo fizeram uma boa gestão em quanto Presidente da Câmara, pede a 

colaboração e apoio dos vereadores. Explica que vai se  esforçar ao máximo 

para fazer um bom trabalho. Deseja um feliz natal e um próspero ano novo a 

todos. Vereador Elias agradece e devolve a palavra. Vereador Doelio comenta 

sobre o valor que será devolvido pela Câmara Municipal a Prefeitura 

Municipal R$ 118.120.74. Explica que esse recurso será indicado para a 

reforma do abatedouro. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a sua participação na Conferencia da Educação e sobre a 

necessidade de daqui dois anos pelo menos 50% por cento dos alunos estarem 

estudando em período integral. Entende que a Câmara deveria fazer um 

trabalho mais amplo junto com a educação para se pensar uma melhor  

maneira de fazer  a educação em tempo integral no município. Acredita que 

seria importante trabalhar com os alunos da cidade o ensino integral.  

Comenta sobre o lucro do baile da Apae cerca de  vinte e três  mil reais. 

Comenta também sobre o apoio dos funcionários na votação do projeto de lei 

nº 61/2018. Relata que é um dos únicos funcionários do pátio que se elegeu 
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três vezes a vereador e que conseguiu formar um filho na faculdade de 

engenharia civil.  Parabeniza Elias pela eleição de Presidente da Câmara, 

agradece ao trabalho realizado pelo presidente Doelio. O trabalho realizado 

pela administração foi bom, mas tem alguns setores que da para melhorar. 

Agradece os vereadores da oposição pelo trabalho que realizaram na Câmara 

Municipal. Comenta sobre alguns assuntos: política nacional, próxima eleição 

para prefeito, valor devolvido pela Câmara Municipal. Acredita que no 

próximo ano deve ser trabalhado de forma diferente. Devemos conversar com 

o prefeito a respeito dos requerimentos dos aprovados por essa casa de Leis. 

Deseja um feliz natal e um próspero ano novo a todos. Vereador Gilberto 

Rech  agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. 

Comenta sobre o seu apoio ao projeto de lei nº 61/2018, parabeniza os 

funcionários pela conquista. Parabeniza Elias pela conquista da presidência da 

Câmara. Coloca-se a disposição no que for necessário. Parabeniza o 

Presidente Doelio pelo trabalho realizado a frente da Câmara Municipal neste 

ano. Agradece pela votação recebida. Deseja feliz natal a todos os 

funcionários e a administração. Solicita Ofício para o Setor de Urbanismo 

reivindicando que seja construída uma barreira de contenção nas proximidades 

do rio tamanduá próximo ao clube São Francisco. Justifica-se o pedido devido 

à duas enchentes que inundou o local. Relata que a diretoria já recolheu as 

horas máquinas. Parabeniza a sua filha Verônica pela formatura em 

odontologia, está muito contente com a conquista, provavelmente vai  

trabalhar  em outro município.  Comenta também sobre os recursos da Câmara 

que serão devolvidos a Prefeitura Municipal, parabeniza Presidente Doelio 

pela economia realizada. Espera que realmente esse recurso seja usado para a  

reforma do abatedouro.  Comenta sobre a aplicação dos recursos em 

Educação, ensino integral, exemplo do município do Bom Jesus do Sul. 
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Comenta sobre a ótima organização do Baile da APAE. Parabeniza a equipe 

da APAE e o professor Valdir Marques. Deseja um feliz Natal e um próspero 

ano novo a todos. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador 

Gilberto Rech solicita ofício ao setor rodoviário para que seja realizado o 

retoque da estrada da linha São Roque antes de terminar o ano. Vereador 

Izelso solicita que seja realizada a abertura de uma rua antiga perto da 

propriedade do Sr. Aníbal Locateli, justifica a necessidade da abertura desta 

rua. Presidente Doelio acredita que esse assunto deve ser debatido no próximo 

ano. Vereador Gilberto Rech explica que tem vários moradores que são contra 

a reabertura, é melhor deixar como está, não a necessidade de mudança, mas 

devemos olhar esse caso em 2019. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a votação do projeto de lei nº 61/2018. Agradece o Presidente 

Doelio pela condução dos trabalhos na câmara municipal esse ano. Parabeniza 

Elias pelos votos recebidos.  Coloca-se a disposição do novo presidente. 

Agradece a cada um dos vereadores pelo trabalho realizado nesse ano, pede 

desculpas se ofendeu alguém. Enfatiza que aprendeu muito este ano com cada 

Vereador.  Parabeniza os Vereadores Alfredo, Gilberto Rech e Gilberto Casa 

pela formatura dos filhos. Tem muito orgulho de ter formado dois filhos, e 

agora sua filha está estudando medicina. Ressalta a importancia do 

conhecimento e educação. Solicita que seja encaminhado ofício ao Sr. 

Nelcindo Hoffmann parabenizando pela conquista do título Miss Brasil da sua 

filha Débora Hoffmann. Deseja um feliz Natal e um próspero ano novo a 

todos. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Marcelo 

cumprimenta a todos. Comenta sobre o projeto de lei nº 61/2018, o qual vai 

melhorar a vida funcional dos funcionários. Comenta também sobre o projeto 

nº 63/2018 o qual proporciona mais recursos para o setor de obras.  Solicita 

ofício parabenizando o setor de obras e os funcionários pelo bom trabalho 
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realizado na comunidade da Linha Peroba. Pena que não puderam fazer o 

campo. Comenta sobre a realização do campeonato de campo. Relata que vai 

acontecer uma reunião na comunidade e provavelmente como forma de 

protesto o time não irá participar.  A comunidade fez uma associação e um 

investimento grande mais de vinte mil reais. Comenta também sobre o 

investimento feito pela comunidade católica. Solicita ofício de agradecimento 

pelos trabalhos realizados pelos Senhores Miguel Goffi e Nelson Barili. 

Convida a todos para  dia 13 de janeiro festa na Linha Peroba.  Parabeniza 

presidente Doelio pela condução dos trabalhos. Enfatiza que nesse ano 

melhorou bastante a forma da condução dos trabalhos. Deseja que seja melhor 

ainda com a condução do Vereador Elias. Pede desculpas por alguma ação que 

realizou na Câmara. Deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. 

Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta 

a todos. Comenta sobre a história de vida do Sr. Celestino Picini, ajudou a 

quase  todas as comunidades.  Comenta que hoje está de aniversário. Deseja 

sucesso a Miss Brasil Débora Hoffmann, tomara que consiga alcançar o título 

de Miss Universo. Parabeniza o Elias pela eleição da mesa diretora, comenta 

sobre os votos e o papel da oposição. Comenta também que o Presidente 

Doelio que fez um ótimo trabalho durante esse ano. Deseja um feliz natal e 

um próspero  ano novo a todos. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra.  

Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia do projeto 

de lei nº 61/2018.  É o setor que mais merece receber  horas extras. Ressalta a 

importancia da conservação das estradas. Comenta sobre as dificuldades da 

agricultura com a diminuição no pagamento do litro do leite que baixou cerca 

de R$ 0,25 centavos, no caso sua da sua propriedade foram cinco mil reais a 

menos. É um setor que não temos garantia do preço, está muito difícil de 

trabalhar, têm que ter uma estrutura muito grande para manter o trabalho. 
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Solicita ofício para o Setor de Urbanismo para que seja realizada a 

recuperação da estrada que dá acesso a residência do Sr. Sidnei no bairro 

Borba. É necessário fazer dez metros de concretos nas duas vias nessa mesma 

rua. Conversou com Sr. Gilberto Bauer  e o mesmo prometeu que irão realizar 

o serviço amanhã. Explica que o Sr. Sidnei não votava aqui, morava em Flor 

da Serra do Sul, e agora reside em nosso município e passou no concurso de 

serviços gerais na Prefeitura Municipal. Ressalta a importancia da indicação 

da sobra da Câmara para a reforma do abatedouro. Lembra fato ocorrido em 

2013 para desvinculação da Câmara Municipal. Estávamos apenas cumprindo 

a lei, tivemos seis votos favoráveis e conseguimos a mudança. Parabeniza 

Elias pela conquista da mesa diretora. Deseja um feliz natal e um próspero ano 

novo a todos. Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 

Casa cumprimenta a todos. Parabeniza presidente Doelio pela condução dos 

trabalhos durante esse ano. Parabeniza Vereador  Elias e a nova diretoria pela 

eleição. Comenta sobre o falecimento do seu sogro, o qual trabalhou por 

quinze anos na prefeitura na função da fabricação de tubos. Trabalhou também 

como guarda no Colégio Estadual Padre Anchieta. Comenta que hoje levou o 

seu pai fazer cirurgia da vesícula. Solicita ofício ao Sr. Mario Petry 

parabenizando pelo trabalho que realizou no grupo de  idosos durante esse 

ano. Solicita ofício a APAE e ao Professor Valdir Marques  parabenizando 

pela realização do baile.  Não pode comparecer ao baile, mas vendeu oito 

mesas. Comenta sobre a importancia da visita do bispo Dom Edegar na 

Câmara Municipal. Parabeniza a Igreja Luterana pela realização do teatro e do 

coral. Comenta sobre a importancia da conquista do Titulo de Miss Brasil pela 

Débora Hoffmann. São 54 anos do município de Salgado Filho é a nossa 

primeira Miss. No início do ano vamos fazer uma moção de congratulação a 

Miss Brasil Débora Hoffmann. Comenta sobre a alegria com a formatura do 
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seu filho.  Relata que não pode participar da entrega da moção aos professores 

da Escola Professora Jaci Maria Lopes. Parabeniza a administração pelos 

trabalhos realizados e a forma como conduz os trabalhos e os recursos. 

Comenta sobre as obras realizadas no decorrer deste ano. Deseja um Feliz 

Natal e um próspero ano a todos. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a 

palavra. Presidente Doelio parabeniza os Vereadores Alfredo, Gilberto Rech e 

Gilberto Casa pela formação dos filhos. Agradece a mesa diretora pelo 

trabalho realizado durante esse ano. Expressa sentimentos pela perda do sogro 

do Vereador Gilberto Casa. Parabeniza Vereador Elias pela eleição da 

presidência da Câmara para o ano de 2019. Agradece aos colegas Vereadores 

pelos votos recebidos para fazer parte da mesa diretora no próximo ano. 

Coloca-se a disposição do Vereador Elias para o que for necessário.  Comenta 

sobre as economias realizadas durante esse ano e devolvidas para a 

administração. Explica que o  recurso será indicado para a reforma do 

abatedouro. Agradece a todos os vereadores e funcionários pelo trabalho 

desenvolvido neste ano. Deseja um Feliz Natal e um próspero ano a todos. 

Presidente Doelio 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 e pelo presidente, vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 18 de Dezembro de 

2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 
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Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


