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Ata nº89/2019 

Ata da Octagésima Nona Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia vinte e seis 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 88/2019. 

Passada a palavra a platéia: Passada a palavra aos Vereadores: Vereadora 

Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre a coleta e a grande quantidade 

de lixo recolhido das residências. Importante este trabalho na prevenção de 

doenças como a dengue. Ressalta a necessidade de conscientização dos 

moradores da importancia do cuidado com o lixo. Salienta a importancia do 

trabalho dos agentes de saúde nas residências. Vereadora Teresinha agradece e 

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

seja encaminhado ofício ao Professor Vanderlei Vargas representante da  

Escolhinha  da Chapecoense,  parabenizando pelo evento do campeonato  

realizado com os adolescentes da região. Solicita que seja encaminhado ofício 

em nome da Câmara Municipal para o CTG Recanto dos Tropeiros 

parabenizando pela realização do rodeio no último fim de semana.  Comenta 

sobre a possibilidade de fazer uma Moção de Aplausos a Miss Brasil para a 

Senhorita Débora Hoffmann em nome de todos os Vereadores que poderá ser 

apresentado na próxima sessão ordinária.  Comenta também sobre os trabalhos 

realizados em todos os setores do município. Vereador Gilberto Casa agradece 

e devolve a palavra.  Vereador José cumprimenta a todos.  Comenta sobre os 

eventos realizados no fim de semana: matinê dos idosos, campeonato da 

escolinha e rodeio. Solicita que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal 
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ou ao Secretário de Educação para verificar a respeito dos dois pedidos que 

fez ao Prefeito Helton Pfeifer em reunião realizada na Prefeitura e na Câmara 

dos Vereadores. Ressalta que as crianças estão esperando o ônibus do 

transporte escolar. Como também a questão da Associação que ainda não veio 

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

cumprimenta a todos. Comenta que conversou com o Sr. Adair Sugari e o Sr. 

Helton Annater sobre a freqüente falta de água no município e os mesmos 

afirmaram que tinha queimado o distribuidor da Linha Progresso. Enfatiza que 

a Copel demorou dois dias para solucionar o problema.  Comenta também 

sobre a capacidade do novo depósito. Vereador Izelso agradece e devolve a 

palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta sobre os eventos 

realizados no fim de semana: matinê dos idosos, campeonato da escolinha e 

rodeio.  Comenta também sobre o andamento da obra da passarela. Tece 

comentário sobre a falta de água na Linha Tiradentes, parece que foi um 

problema na bomba. Vereadora Teresinha explica que faz uma semana que 

estão sem água, queimou a bomba. Como não tem licitação no momento para 

a compra do equipamento  a  associação vai fazer a compra. Vereador Gilberto 

Rech explica que a bomba é responsabilidade do município. Vereador 

Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Doelio cumprimenta a todos. 

Solicita que seja encaminhado ofício ao Secretário de Administração Sr. 

Ronaldo Frigo reivindicando que seja melhorado os locais para 

estacionamento de veículos. Existe alguns canteiros centrais que poderiam ser 

melhor utilizados, como por exemplo em frente as Lojas Pastre  e a Farmácia 

São Francisco.Vereador Doelio agradece e devolve a palavra. Vereador 

Gilberto Rech cumprimenta a todos.  Comenta que acompanha serviços que 

estão sendo realizados no município através do site do governo do estado.  

Comenta também que já estão fazendo os pilares da passarela. Tece 
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comentário sobre o problema da falta de água na Linha São Brás e na Linha 

Guabiju. Onde o responsável é o Sr. Marcio Siqueira, o qual avisou a quase 

todas as pessoas sobre o problema. Ressalta que 60% dos agricultores não tem 

reservatório.  Explica o problema da ponte do Bairro Mirante do Boque, nos 

próximos dias vai conversar com a equipe do DER em busca de uma solução. 

Comenta sobre as dezessete pontes construídas na época do ex-prefeito 

Alberto Arisi. Comenta também que quando a creche nova foi construída 

algumas pessoas achavam que era muito grande, porém podemos verificar que 

atualmente já está quase pequena,   já foram construídas mais duas salas, pois 

freqüentam o local  mais de 270 crianças e ainda está faltando vagas. Tece 

comentário sobre a reforma da previdência.  Ressalta a grande quantidade de 

assessores que cada Deputado possui a sua disposição. Devemos cobrar junto 

à Acamsop que reivindique uma mudança desse grande número de 

funcionários e pouco serviço realizado. Solicita que seja encaminhado Ofício 

ao Secretário de Administração Sr. Ronaldo Frigo para que encaminhe a 

Câmara Municipal relatórios com aplicação dos recursos do orçamento do 

poder executivo do ano de 2018. Assim, solicitamos que seja encaminhado 

para a Câmara, quanto foi aplicado do orçamento do poder executivo nas 

diversas secretarias existentes, como, saúde, educação, agricultura, 

administração, rodoviária entre outras. Ainda, que sejam informados os 

decretos do executivo que foram feitos remanejamentos de receitas, 

informando da onde a receita foi retirada e para qual pasta foi 

destinada.Ademais, solicita o comparecimento do procurador Municipal na 

Câmara de Vereadores, para que o mesmo informe se as secretarias tem 

conhecimento, ou foram orientadas juridicamente quanto ao previsto na Lei 

Orgânica Municipal quanto a obrigação dos secretários municipais de 

apresentar relatórios semestrais de sua gestão frente a sua Secretaria. Solicita 
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também que sejam encaminhados Ofícios para os médicos Sr. Paulo Filho e 

Sr. Luan Bernardi pelo ótimo trabalho realizado no atendimento dos cidadãos 

salgadenses.  Relata que é membro do Conselho Regional de Saúde, porém vai 

deixar o cargo nos próximos dias. Gostaria de saber se algum vereador quer 

ocupar este cargo. Informa que um dos motivos da sua saída é por que tem 

alguns equipamentos sofisticados e bastante carros que não está sendo 

utilizados por causa de alguns tramites e a falta de profissionais qualificados 

para trabalhar com esses equipamentos. Acredita que esses equipamentos  

deveriam ser repassados para os hospitais. Comenta sobre transporte escolar. 

Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia de receber os relatórios 

das secretarias. Reforça o convite para a Assembleia da Acamsop que será 

realizada na próxima sexta-feira. Na qual será escolhida a nova diretoria da 

entidade, aprovação do novo estatuto e definição dos valores que serão 

repassados para a entidade através das Câmaras Municipais. Ressalta a 

importancia da participação dos vereadores. Comenta sobre o evento da 

Acamsop realizado durante a festa do Vinho e do Queijo e também sobre a 

possibilidade de realização de alguns cursos para os vereadores no decorrer do 

ano. Agradece ao Setor de Urbanismo pelo atendimento da sua solicitação de 

melhorias na iluminação pública no Bairro São Francisco. Solicita que seja 

encaminhado ofício ao Setor de Obras para que sejam realizadas as melhorias 

necessárias na estrada da Linha Sertãozinho, principalmente na saída do 

calçamento. Enfatiza que este é um pedido da comunidade.  Compartilha o 

ofício solicitado pelo Vereador Gilberto Casa para a Escolinha da 

Chapecoense.  Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador Elias 

comenta sobre a grande quantidade de lixo recolhido no interior do município.  

Presidente Elias Klein agradece à presença de todos e encerra a sessão. Nada 
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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, 26 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:_________________________________ 

 


