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Ata nº61/2018 

Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia dezenove de junho 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 oito vereadores e 

ausência justificada do Vereador Gilberto Casa (falecimento da sua tia). Pauta 

do dia: Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Sessão Ordinária nº 60/2018. 

Leitura do comunicado recebido da Câmara dos Deputados, assunto: Recursos 

do Orçamento pagos aos municípios.  Segunda Votação do projeto de Lei do 

Executivo nº 31/2018. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das 

comissões de finanças e orçamento e justiça e redação. Súmula: Dispõe sobre 

o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Salgado 

Filho. Colocado em segunda votação no plenário foi aprovado. Retirado de 

pauta o Requerimento nº 40/2018. Autoria Vereador Marcelo Barili. Devido o 

Vereador Gilberto Casa ter solicitado um parecer jurídico. O referido 

requerimento vai para votação assim que vier o parecer jurídico da Prefeitura 

Municipal. Apresentação do Requerimento nº 32/2018 de Autoria dos 

Vereadores Gilberto Casa, Gilberto Rech, Teresinha Quell, Alfredo dos Santos 

e Elias Klein. Súmula: Excelentíssimo prefeito, viemos através desse 

requerimento, solicitar que seja construído um barracão para realizar a 

separação e o empacotamento do lixo reciclável produzido por esse município. 

Vereadores defendem o requerimento: Vereador Alfredo explica a importancia 

da construção deste barracão para a separação e empacotamento do lixo, a 

viabilidade deste recurso vai ser através do governo, mas o mesmo ainda não 

foi conseguido. Infelizmente o local que temos um barracão hoje é inadequado 
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para este tipo de serviço.  Vereador Gilberto Rech explica que algumas 

máquinas já estão disponíveis para a empresa que atualmente está trabalhando 

com esse serviço no município. Essa obra vai possibilitar  empregos para 

algumas famílias.  Vereador Elias explica que esse barracão não é de alto 

custo, podia ser instalado no terreno perto da subestação da Copel. Vereador 

Gilberto Rech explica que não é possível construir neste local, esse terreno 

antigamente foi doado para a prefeitura, porém com o passar do tempo, toda 

essa área  esta  nos documentos do último comprador, inclusive ele tem a 

matricula atualizada. Vereador Izelso explica que a sua família assinou um 

documento que foi desmembrado o espaço para a prefeitura, isso foi feito na 

época do Ex-Prefeito Hélio Arsego. Vereador Gilberto Rech explica que sabe 

sobre esse documento, porém hoje a área total está com o proprietário atual. 

Não existe a possibilidade de desmembrar é uma área rural. Apresentação do 

Requerimento nº 39/2018. Autoria Vereadora Salete Krause. Súmula: Solicita 

que a Administração Municipal na medida do possível faça uma readequação 

no passeio (corte) em frente ao Salão da Sra. Marli Capra na Avenida 

Hermínio Felippi. Justifica-se o pedido devido à dificuldade de 

estacionamento dos veículos no local. Vereadora Salete defende o seu 

Requerimento: acredita que seria de grande importancia fazer uma 

readequação de estacionamento, tem vários comércios nesta rua entre bancos, 

lojas entre outros. Não é difícil de fazer essa obra e vai aumentar o espaço de 

estacionamento, cabe até mais sete veículos. Pede o apoio dos vereadores na 

votação deste requerimento. Passada a palavra a plateia: Sr. Alceu Langner 

cumprimenta a todos. Comenta sobre placas de identificação, limite de 

velocidade na cidade, muitas pessoas não respeitam os limites de velocidade e 

a polícia acaba não multando. Acha importante o projeto para colocação de 

tubulação e calçadas na estrada que dá acesso a Indústria de Confecções 
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Pfeifer. Da forma como está é um grande perigo para os pedestres que 

circulam no local. Parabeniza pela limpeza da cidade. Concorda com os 

vereadores sobre a construção do barracão que pode gerar emprego e renda 

para algumas famílias. Sr. Alcenio Langner cumprimenta a todos. Comenta 

sobre a importancia de aumentar o estacionamento no centro da cidade.  E 

também sobre  a necessidade da execução do projeto da calçada que dá acesso 

a Indústria de Confecções Pfeifer. Sr. Eloir Giradi relatou fato ocorrido com a 

sua Família no dia 18 de Junho de 2018 durante o atendimento do plantão no 

Posto de Saúde.Primeiramente procurou realizar a consulta no Posto de Saúde 

da sua filha que estava com conjuntivite depois das 17h30min, porém foi 

informado que as fichas disponibilizadas eram apenas para os funcionários das 

fábricas. Diante disto, procurou atendimento no plantão do Posto de Saúde, 

aonde se encontrava trabalhando a profissional de Saúde a Enfermeira Sra. 

Mirian Diniz Battisti Scatola, a qual se recusou a chamar o médico, que 

inclusive estava no Posto de Saúde realizando outros atendimentos. Relata 

também que neste dia específico tinha poucas pessoas para serem atendidas. 

Outro fato que deixou a família muito triste foi o mau atendimento da 

profissional de saúde a Enfermeira Sra. Mirian Diniz Battisti Scatola. 

Vereador Gilberto Rech explica a função do Conselho Municipal de Saúde, os 

quais deliberam sobre assuntos relacionados à Saúde.  Com relação aos 

atendimentos tem a questão da tabela de prioridades para seguir. Porém os 

funcionários têm que atender muito bem os pacientes. Explica que as 10 fichas 

que tem disponível para depois do horário são para atender os funcionários das 

fábricas. Porém se algum paciente está com febre, pressão alta pode procurar o 

plantão do Posto de Saúde e deverá ser prontamente atendido. Sr. Eloir Girardi 

esclarece que ligou para o Sr. Gilberto Casa relatando ocorrido. Acredita que 

quando alguém assume o concurso sabe o horário que vai trabalhar. Gostaria 
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que todos soubessem o que aconteceu. Vereador Gilberto Rech relata fato 

ocorrido que levou a sua filha as 09h00min da manhã para consultar, mas os 

funcionários explicaram que para tirar a ficha tinha que ir mais cedo. 

Melhorou muito essa questão de médico nos últimos anos, depois que entrou o 

Programa Mais Médico. Muitas vezes o enfermeiro não tem culpa. Acredita 

que o Sr. Eloir Giradi fez o certo em documentar o fato. Relata situação que 

ocorreu com seu sobrinho em um acidente de moto, onde a enfermeira e o 

médico se recusaram a atender. Explica que está olhando a folha de 

pagamento da Prefeitura Municipal do mês de maio e relata que alguns 

funcionários têm horas extras com os valores elevados e com salários bem 

altos também. Se algum funcionário não esta fazendo um bom trabalho tem 

que denunciar sim.        Presidente   Doelio explica que depois de recebermos 

todas essas informações, solicitamos que a Secretária de Saúde Sra. Viane 

Carbonera Martin convide a Enfermeira Sra. Mirian Diniz Battisti Scatola 

para vir a está Casa de Leis prestar esclarecimentos com relação ao fato 

relatado pelo Sr. Eloir Giradi. Sr. Alcenio Langner questiona sobre o 

andamento do projeto da ponte do mirante do bosque.  Vereador Gilberto 

Rech explica que o pilar do meio tinha que ser feito antes do inverno. 

Atualmente está parado por causa da preparação para a festa do vinho. Com 

relação à audiência já foi tudo resolvido. O Juiz deu ganho de causa para 

prefeitura, e sem nenhum gasto para a administração. Passada a palavra aos 

Vereadores: Vereadora Teresinha ausenta-se da sessão devido a compromisso 

particular. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Parabeniza os 

setores de Urbanismo e de Obras pelas melhorias realizadas nas ruas da 

cidade. Enfatiza que o poder público faz um bom trabalho se os funcionários 

colaboram na execução dos projetos. Esclarece que nenhum prefeito vai 

agradar o suficiente a toda a população. Comenta que o mau atendimento dos 
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funcionários públicos não tem desculpa, devem atender bem todas as pessoas.  

Recebeu hoje uma mensagem do Prefeito Helton que está em Curitiba 

informando que foi liberado o recurso para o início da passarela próximo ao 

CMEI. Relata que a licitação é feita no município e o resultado tem que ser 

levado para SEDU liberar, desta forma a qualquer momento pode começar a 

obra. Esclarece que em municípios pequenos não tem como alguém roubar 

dinheiro, e sim apenas escolher os lugares que tem prioridades para serem 

atendidos. Comenta que falta fazer algumas melhorias na Fábrica da Giramar. 

Porém foi feita uma reunião para discutir qual obra fazer: mais duas salas no 

CMEI ou as melhorias na Indústria Giramar. Foi decidido construir as duas 

salas cerca de noventa mil reais.  A partir da gestão do Ex Prefeito Alberto 

Arisi  gerou-se muitos empregos no município e com isso aumentou a 

quantidade de pessoas que permaneceram no município, um exemplo disso é 

que o número de crianças matriculadas no CMEI passou de setenta para 

duzentos e quarenta crianças com o passar do tempo. Temos que lembrar que 

o Prefeito e a Secretária não sabem todas as coisas que acontecem, por isso da 

importancia de denunciar.  Nenhum administrador vai fazer com que haja mau 

atendimento por causa de política. Esse fato é parte profissional. Sr. Alceu 

relata que atualmente realiza bastantes serviços para os bancos, cooperativas, 

principalmente para a Cresol. Era importante se o município conseguisse mais 

um barracão que pudesse gerar mais cem empregos. Vereador Gilberto Rech 

explica que no ano passado foram investidos mais de noventa mil reais na 

indústria de Confecções Giramar. E nesse ano vai ser aumentado o espaço 

desta indústria o que vai possibilitar a contratação de mais trinta funcionários. 

Isso tem que ser feito com recursos próprios, ou seja, economia de recursos de 

uma administração bem feita. Explica que concorda com algumas coisas da 

administração e discorda com outras. Vereador Izelso cumprimenta a todos. 
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Parabeniza o Vereador Gilberto Rech pelo grande respeito que tem pela Linha 

São Roque, segundo os moradores melhor motorista para cuidar das crianças e 

para levar as pessoas da comunidade. Segundo os moradores do local. 

Vereador Gilberto Rech ausenta-se da sessão devido a compromisso 

particular. Sr. Alceu pergunta quando vai ser votado o Requerimento. Explica 

que a administração tem que pensar bem, sabe que o município vai ter muita 

despesa e muitos problemas. Os senhores têm que votar o requerimento, tem 

que pensar no bem do município. Achou que teria alguém das reclamações 

hoje aqui na sessão. Presidente Doelio explica que tem que vir primeiro o 

parecer jurídico para que o requerimento possa ser votado. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Explica que o Sr. Eloir está correto em relatar aos 

vereadores o problema, para que os mesmos possam cobrar da saúde. Não 

existe política dentro da área da saúde. É a primeira denúncia, não ouviu 

reclamações, deve ser levado para frente. Agradece ao Sr. Eloir Giradi por vir 

até a Câmara Municipal falar sobre o problema. Relata que algum tempo atrás 

médicos foram dispensados porque não queriam atender o plantão. Relata 

visita a Linha Progresso, infelizmente um caminhão entrou quando o 

calçamento ainda não estava pronto e fez um estrago grande, é necessário que 

a população denuncie, tem que ser cobrado o valor do estrago. Comenta sobre 

a  final do campeonato de bocha na Linha  Sertãozinho e região, o grupo de 

idosos ficou satisfeito com o campeonato. Temos projetos para campeonato de 

de bocha em duplas. Convida a todos para final do campeonato municipal 

inter bairros e interioranos com início as 14h:30min no campo São Francisco. 

Vai acontecer uma reunião na quinta-feira na biblioteca municipal com os oito 

times classificados. Agradece ao Setor de Urbanismo pelo trabalho de pintar 

as faixas de pedestres.  Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Denuncia 

grave, tem que ver a defesa, tem que ouvir os dois lados. Os pais ficam 
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preocupados com a criança.  Não entende o porquê temos que ter um parecer 

do jurídico da prefeitura, já tem um jurídico na Câmara Municipal. É apenas 

uma indicação, uma solicitação ou uma sugestão, se depois de aprovado na 

Câmara for viável ou não ai sim vai ser o jurídico da Prefeitura que vai poder 

dar uma resposta para a administração. Esclarece que o nosso jurídico não viu 

nada de errado neste requerimento. É o primeiro requerimento que precisa de 

um parecer para ser votado. Essa é a sua queixa a não votação do 

Rquerimento. A oposição é a minoria na Câmara Municipal, são apenas os 

seis vereadores da base que se reúnem para decidir algumas coisas. 

Parabenizou várias vezes o Presidente Doelio pela forma que conduz as 

sessões, porém desta vez acabou pecando. Lembra que ano passado teve 

requerimentos que não foram apresentados ou foram apresentados e não foram 

votados. Pede desculpa pela alteração. Vereador Izelso cumprimenta a todos. 

Relata fato ocorrido na semana passada onde passou mal e procurou 

atendimento no Plantão do Posto de Saúde. Explica que foi mal atendido, era 

21h:15min da noite, e o enfermeiro que o atendeu falou: você aqui de novo ? 

Quem é você no Salgado? Inclusive falou que não ia chamar o médico. 

Quando falei que era um vereador, já pegou o celular e ligou para o médico. O 

médico veio e o atendeu muito bem. Comenta sobre a possível demissão 

dentro de trinta dias de cinquenta e oito pessoas que trabalham na Sadia. 

Vereadora Salete cumprimenta a todos. Relata a importância do Sr. Eloir 

Girardi realizar a denúncia. Explica que sempre foi muito bem atendida na 

saúde, inclusive levou a sua neta que mora em Maringá que estava com tose e 

febre, e a Enfermeira Edileuza Battisti prontamente chamou o médico, o qual 

atendeu muito bem a sua neta. Não tem do que reclamar do setor da saúde. 

Vereador Elias cumprimenta a todos. Relata a participação no evento de 

Formatura Costurando o Futuro, muito bonito, mais de mil pessoas presentes. 
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Proporcionou uma oportunidade de crescimento para os formandos, os quais 

têm as condições de abrir a seu próprio negócio, aprenderam a fazer tudo e 

não apenas uma parte da roupa. As alunas de Salgado Filho estavam todas 

com a mesma roupa que foram confeccionas por elas próprias. Todas as 

pessoas que fizeram o curso ganharão uma máquina de costura e um kit 

completo. Está doação foi feita através de um projeto social da empresa 

Volkswagen. E teve mais prêmios para as pessoas que mais se destacaram no 

curso de cada município e no geral também. Comenta sobre a importancia do 

Requerimento nº 39/2018, pois devido à localização dos três bancos na mesma 

rua, fica difícil para estacionar os veículos. Solicita ofício ao setor de 

Urbanismo sugerindo que seja verificada a possibilidade de identificar como 

espaço destinado a estacionamento o trecho após a Ponte que dá acesso ao 

Colégio Municipal Professora Jaci Maria Lopes, sentido saída para a Linha 

Tiradentes. Explica que as pessoas têm dúvidas a respeito da legalidade de 

estacionar no trecho relatado. Caso aquele lugar não seja destinado a 

estacionamento, é necessário que seja colocada uma placa de identificação da 

proibição. Acha importante a denúncia feita pelo Sr. Eloir Girardi. Os 

profissionais que trabalham no posto de saúde estão lá para atender bem as 

pessoas. Vereador Alfredo relata que nunca teve problemas. Inclusive seu 

filho precisou de atendimento na semana passada e foi bem atendido. 

Vereador Elias comenta que deve ser votado o requerimento do Vereador 

Marcelo. Talvez trabalhar em cima da idéia do comodato, pois a escola tem 

várias salas desocupadas.  Comenta também que devem ser cobrados os 

estragos causados em calçamento da Linha Progresso devido o seu uso sem a 

liberação da obra.  Presidente Doelio comenta que a grande luta do Ex Prefeito 

Alberto Arisi foi pela geração de empregos. Em 2012 praticamente zerou a 

questão do desemprego no município. Porém quando as coisas ficaram difíceis 
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nas cidades grandes as pessoas voltaram para o salgado, isso gera desemprego 

entre outros problemas sociais, como por exemplo, habitação. Presidente  

Doelio Agradece a presença de todos e encerra a sessão.Nada mais eu Carla 

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

e pelo  presidente, vereadores e demais  presentes.  

Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 19 de Junho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :_______________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Marcelo Barili:_____________________________________________ 

Salete Sirotenco Krause:_______________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 


