
Página 1 de 10 
 

Ata nº47/2018 

Ata da  Quadragésima Sétima Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia seis de março de 2018, às dezenove horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do 

Vereador Sr. 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: Secretária de Saúde Sra. 

Viane Martin cumprimenta a todos. Comenta que estão aqui para divulgar a 

campanha de Doação de Sangue e também para homenagear três pessoas 

do município que vão receber certificados por terem doado sangue várias 

vezes ao longo da sua vida.Explica que nesta tarde teve uma reunião com 

os Agentes de Saúde dos municípios de Salgado Filho, Flor da Serra do Sul 

e Manfrinópolis sobre a Doação de Sangue e Medula Óssea. Coordenador 

do Hemonúcleo Regional de Franscisco Beltrão Sr. Benvenuto Juliano 

Gazz cumprimenta a todos e ministra uma Palestra sobre a Doação de 

Sangue e Medula Óssea .Sr. Juliano esclarece dúvidas dos vereadores e da 

plateia. Neste momento são entregues certificados aos Senhores: Francisco 

Antenor Crestani (50 doações), Moacir Dalle Lastre (40 doações) e Odair 

José Dalle Lastre (33 doações)  pela quantidade de vezes que doaram 

sangue ao longo da vida. Sr. Juliano Gazz parabeniza os três doadores 

homenageados em nome de todos os doadores do município. Enfatiza que 

Salgado Filho sempre colobara com o hemonúcleo. Prefeito Municipal 

Helton Pfeifer cumprimenta a todos. Agradece o Sr. Juliano e a sua equipe 

pelo trabalho realizado no hemonúcleo de Francisco Beltrão. Sr. Francisco 

Antenor Crestani deseja que todas as pessoas doem sangue pois ajuda a 

salvar muitas pessoas. Sra. Vaine agradece em quanto Secretaria de Saúde 

pelas doações realizadas e pela oportunidade de realizar essa explanação e 

homenagem. Sr. Juliano agradece pela oportunidade e pelo espaço 

cedido.Presidente Doelio agradece as explanações de todos. Presidente 
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Doelio observou na terça-feira passada que um vereador não assinou a ata 

da sessão ordinária nº 45/2018. Foi realizada a leitura da ata e solicitado 

aos veraedores que caso alguém não concordasse com o que estava escrito, 

estava em tempo hábil de ser feita as correções necessárias. Porém todos os 

vereadores ficaram em silêncio. Sub entendo-se que concordavão com o 

que estava escrito.  Leitura, aprovação e assinatura da Ata nº 46/2018. 

Leitura do comunicado nº 00820/2018, recebido do Ministério do 

Ministério da Educação, assunto: repasse de recursos. Apresentação do 

Projeto de Lei do Executivo nº 19/2018. Súmula: Revogação e criação de 

dispositivos da Lei Municipal nº 48, de 26 de junho de 2017 e adota outras 

providências. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes de 

Finanças e Orçamento e Justição e Redação para realizarem os pareceres do 

Projeto de Lei. Apresentação do Projeto de Lei do Executivo nº 20/2018. 

Súmula: Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no Município de Salgado Filho e dá outras providências. 

Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes de Finanças e 

Orçamento e Justição e Redação para realizarem os pareceres do Projeto de 

Lei.  Votação do Requerimento nº 05/2018.Autoria do Vereador Gilberto 

Bauer. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade 

de providenciar a recuperação do calçamento da Vila Rural e da Linha 

Concórdia. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação do 

Requerimento nº 13/2018.Autoria do Vereador Marcelo Barili. Súmula: 

Solicita que a Administração Municipal na medida do possível ceda vinte e 

cinco cadeiras para o Clube de Mães Unidas Venceremos da Linha Peroba. 

Essas cadeiras ficaram alocadas na escolinha da comunidade e desta forma 

poderá ser utilizada pelo clube de mães e também por outras pessoas da 

comunidade e entidades como, por exemplo, a Pastoral da Criança. 

Colocado em votação no plenário foi aprovado. Presidente Doelio explica 

que as defesas dos requerimentos que serão apresentados nesta noite será 

na próxima semana antes das votações dos requerimentos. Apresentação do 
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Requerimento nº 02/2018. Autoria dos Vereadores: Gilberto Bauer, 

Gilberto Rech, Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e Teresinha da Silva 

Quell. Sumula: Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade 

de providenciar o recape asfáltico na Rua Vereador Osvino Krause, que 

tem início no prolongamento da Avenida Hermínio Felippi terminando na 

Rua Guilherme Henrique Rommel. Apresentação Requerimento nº 

06/2018. Autoria Vereador Marcelo Barili. Súmula: Solicita que a 

Administração Municipal veja a possibilidade de providenciar a construção 

de um Pontilhão na propriedade do Senhor Gilberto Tidris na Linha Code. 

Apresentação do Requerimento nº 18/2018 Autoria Vereador Alfredo 

Pereira dos Santos. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a 

viabilidade de providenciar redes de proteção para a arquibancada do 

Estádio Municipal Homero Ghisi.Solicita também que sejam trocadas as 

redes de proteção do Ginásio Municipal Tranquedo de Almeida Neves. 

Vereador Gilberto Rech assume a Presidência da Câmara para apresentação 

de quatro requerimentos: Apresentação do Requerimento º03/2018. Autoria 

dos Vereadores: Gilberto Bauer, Doelio da Silva Rosa, Gilberto Casa, 

Alfredo dos Santos e Teresinha da Silva Quell. Súmula: Solicita que a 

Administração Municipal veja a viabilidade de providenciar o recape 

asfáltico em partes da Rua Guilherme Henrique Rommel, com início no 

prolongamento da Avenida Hermínio Felippi e terminando no 

entroncamento com a Rua nº 15 prosseguindo até o final da mesma. 

Apresentação do Requerimento nº 14/2018. Autoria dos Vereadores: 

Gilberto Bauer, Doelio da Silva Rosa, Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e 

Teresinha da Silva Quell. Súmula: Solicita que a Administração Municipal 

veja a viabilidade de providenciar a construção de asfalto na Rua Nivaldo 

Nesi com início na Avenida Hermínio Felippi e terminando no encontro 

com a Rua Conexão Latina no Bairro Borba. Apresentação do 

Requerimento nº 15/2018. Autoria dos Vereadores: Gilberto Bauer, Doelio 

da Silva Rosa, Gilberto Casa, Alfredo dos Santos e Teresinha da Silva 
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Quell. Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade 

de providenciar a construção de asfalto na Rua Juscelino Kubitschek 

iniciando na Rua José Sponchiado e terminando no cruzamento próximo ao 

pátio de máquinas. Apresentação do Requerimento nº 17/2018. Autoria do 

Vereador Doelio da Silva Rosa. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal veja a viabilidade de providenciar a construção de dois quebra 

molas na Rua Vitório Scatola. Vereador Alfredo Pereira dos Santos assume 

a Presidência da Câmara para apresentação de dois requerimentos: 

Apresentação do Requerimento nº11/2018. Autoria dos Vereadores: Doelio 

da Silva Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicite que a Administração 

Municipal na medida do possível faça a continuação do calçamento na Rua 

Jacó Schwingel.  Apresentação do Requerimento nº12/2018. Autoria dos 

Vereadores: Doelio da Silva Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicita que a 

Administração Municipal veja a possibilidade de providenciar a construção 

de um Pontilhão próximo a propriedade do Senhor Ademir Picini na divisa 

entre a Linha São Roque e a Linha Rommel. Vereador Doelio reassume a 

Presidência da Câmara.  Passada a palavra a plateia: Vereador José 

ausenta-se da sessão por compromisso particular. Sr. Nelcindo Hoffmam 

cumprimenta a todos. Explica que esta aqui para realizar a prestação de 

Contas da Associação da Linha Bandeirantes e Região dos últimos seis 

meses. Sr. Luiz Klein faz a leitura da prestação de conta do semestre 

(entradas, saídas, horas máquinas trabalhadas, horas de deslocamento, 

operador, Diesel, revisões, concertos, número de  sócios e saldo atual na 

conta no valor de R$ 6.126,12 – seis mil, cento e vinte e seis reais e doze 

centavos). Sr. Nelcindo Hoffmam explica que logo vai começar a trabalhar 

o novo operador de máquinas. Sra. Viane faz a leitura do Relatório da 

Secretaria Municipal de Saúde de Salgado Filho 2017, o qual foi entregue 

aos vereadores. Comenta sobre o combate a dengue e a realização de 

Audiência Pública da Saúde no dia 26/02/2018.  Esclarece dúvidas e 

perguntas dos vereadores e da plateia.  Sr.  Arnildo Winiski explica que a 
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tempos atrás o lixo do interior do município era recolhido e atualmente o 

mesmo não esta mais sendo coletado. Espera que o problema seja resolvido 

o mais breve possível. Sra. Viane comenta que no dia 08 de Março é o dia 

Internacional da Mulher e no dia 12 de março vai ter o ônibus lilás no 

município, que vai atender as mulheres com relação as suas diversas 

necessidades. Sra.  Viane agradece a todos os doadores de sangue e em 

especial a família Dalla Lastre. Sr. Odair Dalle Lastre comenta que 

começou a doar sangue com 18 anos quando estudava na Casa Familiar 

Rural, ficou sem doar por  4 anos devido a uma doença. Explica que deve 

ser incentivado a todos as pessoas desde pequenas. Vereadora Teresinha 

Quell retirasse da sessão por motivo de compromisso particular. Sra. Viane 

agradece a toda a sua equipe de trabalho. Presidente Doelio agradece as 

explicações das Senhoras Viane e Ketlin e do Sr. Juliano. Prefeito Helton 

parabeniza Vereador Doelio por assumir a Presidência da Câmara. 

Comenta sobre a Doação de Sangue, campanhas de conscientização e o 

exemplo de vida do Sr. Francisco Antenor Crestani. Comenta também 

sobre a preocupação com a  Dengue, á varias focos de mosquito em nosso 

município, os quias não tem o vírus, e também ainda não temos nenhum 

caso da doença. Será feito uma vistoria em todos as casas na próxima 

semana, agora as residências que forem encontradas alguma irregularidade 

serão notificadas e depois caso não seja resolvido o problema serão 

multadas. Comenta também sobre a informatização das Unidades de Saúde, 

vai ser instalado o cartão ponto, e os agentes de saúde vão receber um 

tablete para trabalhar, isso é uma norma do Mistério de Saúde e vai facilitar 

e agilizar o trabalho. Comenta sobre a prestação de contas da Associação 

da Linha Bandeirantes e Região e parabeniza pela forma de trabalho e pela 

explanação. Comenta sobre o Requerimento do Vereador Marcelo e que a 

APMI já adiquiriu cadeiras e vai ser repassado um número bem menor do 

que foi solicitado para poder atender a todos os Clubes de Mães. Sugere 

que seja conversado diretamente com a Presidente da APMI e com a 



Página 6 de 10 
 

Secretária de Assistência Social.Comenta também sobre a recuperação do 

calçamento da Linha Concórdia e da Linha Tiradentes, o qual foi feito um 

experimento que parece estar dando certo,porém  já terminou a licitação e 

tem que ser feita uma novo processo. Cita outros trechos da cidade e do 

interior que deve ser feita a recuperação do calçamento. Comenta sobre o 

asfalto do Tiradentes e Concórdia que são quatro anos da obra, mas já estão 

sendo precebidos problemas sérios. A base do calçamento é complicada. 

Comenta sobre a lei que foi aprovada nesta Casa de Leis sobre o repasse de 

recursos realizado a Amsop que é um órgão importante e auxiliou em 

conquistas importantes para a nossa região, como por exemplo, o hospital, 

o aeroporto entre outras obras. Comenta sobre o início da obra de reforma e 

ampliação da prefeitura, a empresa tem dez meses para realizar o trabalho. 

Informa os locais que as secretarias estão distribuidas. Pede ajuda de todos 

para fiscalizar a obra. Explica que a Ponte do Loteamento Mirante do 

Bosque já iniciou. Estamos com um problema de uma casa onde vai passar 

a rua, a mesma esta lá  desde 2016. Comenta sobre os três trechos de 

calçamento que estão terminando. Comenta  também sobre a Lei das 

diárias, a qual foi feito um levantamentos em seis municípios da região 

para chegar a um valor, pede desculpas se não ouve uma explicação clara 

sobre o mesmo. Comenta sobre a coleta de lixo do interior do município. 

Estamos com um projeto de construção de uma usina de reciclagem do 

lixo, conseguimos a liberação do local (propriedade do senhor Locatelli). 

Atualmente não esta sendo recolhido o lixo, porque não conseguimos dar 

um destino a esses materiais. A partir desta usina, vai ser instalados lixeiras 

para coletas, pede um pouco mais de tempo para trabalhar esse problema. 

Vereado Gilberto Bauer explica que o lixo reciclável poderia ser recolhido 

pelo Sr. João pois na cidade já é feito o recolhimento. Prefeito Helton 

explica que a intenção é que seja feita uma associação para que se fassa a 

coleta e também que se cumpra a legislação. Comenta sobre aterros 

sanitários. Presidente Doelio pergunta sobre a situação do abatedouro 
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municipal. Prefeito Helton explica que esta sendo organizado a reforma e 

depois vai ser tercerizado o serviço no abatedouro. Comenta também que o 

Ginásio de Esportes dentro de trinta dias vai ser realizada a licitação para 

selecionar quem vai trabalhar no local. Enfatiza que a rodoviária e outros 

locais vão passar por esse mesmo processo. Explica que o Sr. Castelo faz 

cerca de vinte anos que cuida do ginásio de esportes e não existe nenhum 

tipo de documento que comprova isso. Desta forma é necessário fazer a 

cessão de uso e através da licitação. Vereador Izelso pergunta quais são as 

atitudes que vão ser tomadas a respeito da casa que esta no local onde vai 

passar a rua. Prefeito Helton explica que a prefeitura entrou com um 

processo na Justiça para que o Juíz determine o que deve ser feito: dar um 

terreno, pagar aluguel social. Comenta que na última sexta-feira o promotor 

ficou quatro horas na prefeitura falando sobre habitação no município e 

realizou uma visita a essa casa em questão. Explica que essa casa foi 

construída do dia pra noite e ela foi colocada no local depois da locação da 

ponte, já faz setenta dias que a administração esta aguardando a  decisão 

judicial. Sr. Nelcinho Brustolim faz uma reclamação a respeito do agente 

da saúde da Linha Peroba que não faz as visitas as residencias na Linha 

Peroba. Lembra que quando o Sr. Ivan Carbonera era o agente de saúde 

fazia as visitas regularmente como é o correto. Prefeito Helton relata que o 

problema é antigo, mas já esta sendo realizado os tramites legais para que 

esse problema se resolva o mais breve possível. Vererador Izelso questiona 

sobre a questão da vacina da Febre Amarela. Enfermeira Ketlin esclarece 

as dúvidas do Vereador. Presidente Doelio agradece a presença e os 

esclarecimentos de todos. Passada a palavra aos vereadores: Vereador 

Gilberto Rech cumprimenta a todos. Agradece a Secretária de Saúde Viane 

pelas explicações  e explanações. Parabeniza o Senhor Juliano pela palestra 

e trabalho realizado. Parabeniza a associação da Linha Bandeirantes e 

Região pela prestação de contas e pelo trabalho realizado. Parabeniza os 

doadores de sangue por este grande gesto. Comenta sobre o papel do 
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vereador e sobre os requerimentos que devem ser buscado recursos junto 

aos deputados para que os mesmos possam ser efetivados. Explica como 

funciona os requerimentos. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. 

Agradece a Secretária de Saúde Viane pelas explicações e explanações. 

Parabeniza o Senhor Juliano pela palestra ministrada e pelo trabalho 

realizado.  Parabeniza a associação da Linha Bandeirantes e Região pela 

prestação de contas e pelo trabalho desenvolvido. Parabeniza os doadores 

de sangue por este grande gesto. Solicita um ofício em  agradecimento ao 

senhor Juliano pelo trabalho realizado e palestra ministrada. Agradece ao 

Prefeito pelos esclarecimentos. Comenta que na quinta-feira vai acontecer a 

reunião sobre o esporte as 19:30 horas nesta casa de leis.Convida a todos 

para o início da taça Aesupar no  dia 18 de março de 2018. Daí a 

preocupação com a colocação de redes para a proteção da plateia. Caso a 

comissão organizadora verificar que não tem segurança necessária o jogo 

pode ser cancelado. Explica que apenas jogadores do município vão 

participar do time do município. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. 

Agradece a Secretária de Saúde Sra. Viane pelas explicações. Parabeniza o 

Senhor Juliano pela palestar e trabalho realizado.  Parabeniza a associação 

da Linha Bandeirantes e Região pela prestação de contas e pelo trabalho 

realizado. Parabeniza os doadores de sangue por este gesto importante. 

Agradece aos votos favoráveis ao seu requerimento, o qual já obteve uma 

resposta do executivo. Comenta sobre o recolhimento do lixo no interior e 

o mosquito da dengue. Solicita que seja enviado ofício para empresa Sábia 

Ecológico para que seja esclarecido alguns pontos: O serviço de 

recolhimento do lixo urbano segundo alguns munícipes não esta sendo 

realizado em todas as ruas três vezes na semana. Como também problemas 

identificados por moradores na hora da coleta do lixo: estoura sacolas ou 

cai no chão e não são recolhidas novamente pelos funcionários.Vereador 

Gilberto Rech sugere que seja convidada a empresa para realizar os 

esclarecimentos nesta Casa de Leis. Vereador Izelso cumprimenta a todos. 
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Agradece a Secretária de Saúde Viane pelas explicações. Parabeniza o 

Senhor Juliano pela palestra realizada.  Parabeniza a associação da Linha 

Bandeirantes e Região pela prestação de contas e pelo trabalho realizado. 

Parabeniza os doadores de sangue.Parabeniza o  Sr.  Arnildo Winiski por 

cobrar a questão do lixo, é assim que se ajuda as pessoas. Vereador 

Gilberto Bauer cumprimenta a todos.  Agradece a Secretária de Saúde 

Viane pelas explicações  e explanações. Parabeniza o Senhor Juliano pela 

palestra e trabalho realizado.  Parabeniza a associação da Linha 

Bandeirantes e Região pela prestação de contas e pelo trabalho realizado. 

Parabeniza os doadores de sangue por este grande gesto.  Agradece pelos 

votos favoráveis ao requerimento.Explica como funciona os protocolos de 

requerimentos, é necesário buscar recursos para depois apresentar o 

requerimento. Tece comentário  sobre requerimento que  iguala os valores 

das horas máquinas, esclarece  como vai funcionar. Sr. Nelcindo explica a 

questão do Regimento da Associação. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos.  Agradece a Secretária de Saúde Viane pelas 

explicações  e explanações. Parabeniza o Senhor Juliano pela palestra e 

trabalho realizado. Parabeniza a associação da Linha Bandeirantes e Região 

pela prestação de contas e pelo trabalho realizado. Parabeniza os doadores 

de sangue por este grande gesto. Explica que as horas rodadas sem 

cobrança tem custo. Daí talvez a dificuldade de manter o operador de 

máquinas, pois não se paga o deslocamento. Agredece a presença do 

Prefeito. Com relação ao recolhimento de lixo  a administração já esta 

tomando as providências cabíveis. Comenta sobre a reunião com o 

Promotor de Justiça para falar do loteamento,habitação e outros problemas. 

Explica que sempre estão em busca de recursos junto aos deputados para 

que as obras possam ser efetivadas como por exemplo: calçamentos e 

reforma de prefeitura. Pesidente Doelio agradece a Secretária de Saúde 

Viane pelas explicações  e explanações. Parabeniza o Senhor Juliano pela 

palestra e trabalho realizado.  Parabeniza a associação da Linha 
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Bandeirantes e Região pela prestação de contas e pelo trabalho realizado. 

Agradece ao clube de mães da Linha Peroba pela presença. Parabeniza os 

doadores de sangue por este grande gesto. Já foi doador de sangue, mas 

hoje devido a hipertensão não pode mais doar sangue. Presidente Doelio 

agradece a presença de todos. Em tempo hábil o Vereador Gilberto Rech 

esclarece que vai ser uma sentença judicial a questão da resolução do 

problema da casa e que não vai ser dado uma casa ou pago aluguel social 

por determinação da prefeitura. Veredaor Gilberto Casa esclarece que não 

vai ser na propriedade do senhor Locatelli e sim próximo a propriedade do 

Sr. Locatelli, o qual já é uma área publica. Nada mais eu Carla a Luciane 

Barcarol lavrei a represente ata,  que lida e aprovada, vai ser assinada  pelo  

presidente, vereadores e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 06 de Março de 2018. 

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

GilbertoB auer :______________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________ _________________________ 

Gilberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


