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Ata nº88/2019 

Ata da Octagésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia dezenove de fevereiro 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 87/2019. 

Leitura do Edital de Convocação de Audiência Pública da Câmara Municipal, 

Prefeitura Municipal e Secretaria da Saúde. Leitura do Convite para 

Assembleia Geral recebido da ACAMSOP/13. Leitura do Convite para 

confraternização do Partido dos Trabalhadores. Leitura do Convite para a 

abertura da 1º Copa de Futebol Regional de Base 2019. Passada a palavra a 

platéia: Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Izelso cumprimenta a 

todos.  Comenta sobre a possibilidade do Secretário de Urbanismo Sr. 

Gilberto Bauer vir a está Casa de Leis para tratar sobre o assunto da falta de 

placas de sinalização indicando a saída para os municípios de Flor da Serra do 

Sul e Barracão, o que acaba trazendo transtornos principalmente para os 

motoristas de caminhões que acabam se perdendo e fazendo o trajeto mais 

difícil.  Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech 

cumprimenta a todos. Solicita que seja convidado o Secretário de Urbanismo 

Sr. Gilberto Buer para vir a está Casa de Leis na próxima sessão ordinária  

para esclarecer alguns assuntos:  iluminação pública, arborização no centro da 

cidade, poda de árvores próximo a Prefeitura Municipal e mais alguns 

assuntos pertinentes. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Os 

demais vereadores dispensam o uso da palavra.  Presidente Elias entrega aos 

Vereadores a pedido do Prefeito Helton Pfeifer um livro com o título Sudoeste 
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Político 2018. 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, 19 de Fevereiro de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


