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  Ata nº 97/2019 

Ata da Nonagésima Sétima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia trinta de abril 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 96/2019. 

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

do Orçamento da União pagos aos municípios. Leitura do Comunicado 

recebido da Sanepar, assunto: manutenção da rede elétrica interrompe 

abastecimento em bairros de Salgado Filho. Leitura do ofício nº 26/2019 

recebido da Secretaria de Saúde, assunto: resposta ao ofício nº 70/2019 

Câmara Municipal. Apresentação do Projeto de Lei nº 14, de 04 de abril de 

2019. Súmula: Reestrutura o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 

(FMHIS), e institui a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social (FMHIS). Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes da 

Câmara Municipal para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Vereador 

Gilberto Rech comenta que este projeto tem que ser bem estudado devido aos 

programas que podem ser desenvolvidos.  Passada a palavra a platéia: Sr. Levi 

Ribeiro comenta sobre a programação das rodadas de esporte no final de 

semana. Sr. Leandro Celante comenta que a Rua Henrique Jacó Schwinguel 

está com problemas na iluminação pública, quatro lâmpadas queimadas. 

Relata também sobre a necessidade de recolocação da placa de sinalização 

indicando a saída para o município de Flor da Serra do Sul. Passada a palavra 

aos vereadores: Vereador Marcelo cumprimenta a todas. Comenta sobre a 

importancia dos pedidos realizados pela comunidade. Comenta também sobre 
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a importancia de ter um coordenador de esporte. Vereador Marcelo agradece e 

devolve a palavra. Vereador Marcelo ausentasse da sessão devido a 

compromisso particular. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta sobre 

o esporte municipal e parabeniza o time pela classificação no campeonato 

regional. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra.  Vereador Doelio 

cumprimenta a todos. Relata problemas na execução da obra do calçamento da 

Rua Henrique Jacó Schwinguel, pois a boca de lobo foi colocada em um lugar 

mais alto que a rua, causando grandes transtornos. Vereador Doelio agradece e 

devolve a palavra. Sra. Mirian Fernandes explica que a tubulação está toda 

errada. Sr. Leandro Celante também relata que quando chove vem muita água 

da rua de cima em seu terreno. Como também acha estranho terem rebaixado a 

rua, pois já temos o problema do rio sair do  leito quando chove muito. Como 

também após o rebaixamento da rua, não é possível entrar com veículos em 

sua residência. Presidente Elias solicita que seja encaminhado ofício ao setor 

de urbanismo para que seja providenciada a trocada das lâmpadas; colocação 

da placa de sinalização e solucionados os problemas apresentado na obra do 

calçamento da Rua Henrique Jacó Schwinguel. Vereador Gilberto Rech 

cumprimenta a todos. Comenta sobre o problema relatado pelo Sr. Lenadro 

Celante e a necessidade de fazer uma reunião com os moradores das ruas antes 

da efetivação do projeto, para evitar esses problemas recorrentes. Comenta 

que a obra do calçamento da Linha São Roque que está demorada, mas todos 

podem passar pelo desvio que está bem cascalhado, falta apenas 40 metros 

para terminar, é necessário colocar mais funcionários para trabalhar. Já 

conversou com o Prefeito Municipal e o Sr. Mineiro, porém não obtivemos 

resultado. Comenta que algumas coisas precisam ser feitas e não tem muito 

gasto, como por exemplo, a recolocação da placa de sinalização. Comenta que 

no bosque municipal tem uma retinha e uma caçamba que estão sendo pouco 
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utilizadas pelo setor de urbanismo, e fazem muita falta ao setor de obras. 

Comenta sobre a necessidade do Secretário de Urbanismo vir a está Casa de 

Leis explicar a quantidade de horas trabalhadas pela escavadeira hidráulica e a 

caçamba. Tece comentário sobre os tubos que estão perto da rodoviária. 

Parabeniza o Secretário de Obras Francisco Caumo pelo trabalho 

desenvolvido. Comenta que o Secretário Sr. Ronaldo Frigo na falta do Prefeito 

Municipal deveria visitar todas as secretarias para ver o que é necessário para 

o bom desenvolvimento do setor.  Comenta que a prancha já está a muito 

tempo quebrada.  Ressalta que talvez os ofícios enviados não estejam 

chegando aos secretários. Comenta que leu todo o relatório da Secretária de 

Agricultura e não ficou claro, quando um técnico visita a propriedade tem que 

levar algo de bom, uma solução para os agricultores. Falou dos programas, 

mas não especificou quais são as famílias atendidas. Foi contratado mais 

técnicos, porém o que precisa são máquinas. Vereador Gilberto Rech agradece 

e devolve a palavra. Vereador Doelio solicita que seja encaminhado ofício ao 

Setor de Obras para que sejam realizadas melhorias na estrada que dá acesso a 

propriedade da família Colela na Linha Tiradentes. Vereador José 

cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia dos pedidos realizados 

pela comunidade. Comenta que na Linha Bandeirante fizeram um poço e 

colocaram a caixa de água longe, diante disto a água não vai a vários lugares 

na comunidade. Solicita que seja encaminhado Ofício ao Setor de Recursos 

Humanos para que envie o valor do aumento de cada servidor em virtude dos 

dois projetos de lei aprovados na Câmara Municipal. Solicita que seja 

encaminhado ofício a Administração Municipal solicitando a liberação para 

ampliação da rede de água até o pavilhão e a Igreja Luterana.  Os custos da 

obra vão ser bancados pela comunidade. Comenta sobre a ponte que dá acesso 

ao Bairro Mirante do Bosque, acredita que daria tempo de erguer um pouco a 
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estrutura, porque temos ali a junção de dois rios. Com relação às maquinas 

que estão no bosque municipal, já faz algum tempo que pedimos para colocar 

no pátio, porém ainda não fomos atendidos. Convida a todos para o Jantar  na 

próxima sexta-feira na comunidade da Linha Bandeirantes. Vereador José 

agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a importancia dos pedidos realizados pela comunidade. 

Ressalta a necessidade do Sr. Levi Ribeiro ter um carro disponível para 

realizar os trabalhos do setor de esporte. Sr. Levi explica que vai vir um 

veículo da Receita Federal para essa finalidade. É importante ter um veículo a 

disposição, para que eu possa verificar o que está faltando nas comunidades. 

Vereador Gilberto Casa comenta que realmente ocorre o encontro entre os 

dois rios, porém a caixa da ponte  é mais larga e o volume maior de água é 

possível de passar. Comenta sobre um dos motivos da demora na execução da 

obra devido a casa que estava no local e o município precisou entrar com uma 

ação para retira – lá, a qual foi feita sem custo para administração. Com 

relação aos problemas no calçamento, tubulação, os engenheiros não têm 

pratica no terreno, relata um  problema na sua propriedade. Comenta sobre o 

problema dos taxistas e a necessidade de revisão da lei municipal de 1969, 

algumas emendas a está lei foram feitas 1985, então é necessário revogar a lei 

antiga e criar uma lei. Vereador Gilberto Casa  agradece e devolve a palavra. 

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia dos 

pedidos realizados pela comunidade.  Agradece o trabalho do Sr. Levi Ribeiro. 

Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos.  Comenta sobre murro de contenção próximo a 

propriedade do Sr. Leandro Celante,relata que vem água de outro local, será 

que o engenheiro vai aprovar a obra desta forma. Comenta que fizemos 

poucos requerimentos esse ano, estamos apenas oficiando, e ainda assim as 
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coisas não estão acontecendo. Acredita que a administração deve atender mais 

os nossos pedidos, precisamos fazer uma reunião com o Prefeito Municipal. 

Explica que estamos ficando numa situação delicada, é segundo mandato, e 

parecemos adversários.  Enfatiza que os pedidos bons feitos através de 

requerimentos devem ser atendidos. Porque a população vai cobrar uma 

resposta.  Os deputados que trabalhamos estão dando resultado, como por 

exemplo, essa rua de calçamento, porém não tirou fotos, pois não trabalha 

com redes sociais. Vereador Gilberto Rech relata fato ocorrido no seu 1º 

mandato como vereador  e o acompanhamento das obras que o Ex-Prefeito 

Alberto Arisi realizava. O Prefeito Helton corre bastante atrás de recursos, 

mas talvez não vá resolver o problema. Comenta que no setor de obras o 

problema está no tempo que não colabora, mas o problema das ruas que estão 

sendo feito o calçamento é  o planejamento.  Ressalta que o engenheiro faz o 

projeto no papel, porém é necessário um mestre de obras empenhado no 

desenvolvimento e acompanhamento do projeto. Vereador Alfredo comenta 

que a administração tem grandes obras em execução, porém as opiniões e 

ideias dos vereadores devem ser consideradas. Solicita que seja encaminhado 

ofício ao setor de Obras para que seja realizada melhorias na estrada que dá 

acesso a propriedade do Sr. Ivo Ribeiro na Linha São Brás. Parabeniza o Sr. 

Levi Ribeiro, Sr. Edivaldo Vargas e Vanderlei Vargas pelo ótimo trabalho que 

estão desenvolvendo. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. 

Presidente Elias solicita que seja encaminhado ofício ao setor de obras para 

que sejam realizadas melhorias em frente a propriedade do Sr. Voldnei 

Smaniotto na Linha Pinheiro, na qual possui algumas valetas trancadas. 

Solicita também que sejam realizadas melhorias no calçamento em frente ao 

CTG Recanto dos Tropeiros, onde o bueiro do calçamento está trancado. 

Parabeniza o Sr. Levi Ribeiro pelo trabalho realizado. Sr. Levi Ribeiro relata 
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problema da água que deságua na sua propriedade. 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, 30 de Abril 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:_________________________________ 

 


