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Ata nº65/2018 

Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia dezessete de julho de 2018, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência do Vereador 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: Leitura, aprovação e assinatura das atas das Sessões Ordinárias 

63/2018 e 64/2018. Leitura do convite recebido da Secretaria da Saúde. 

Segunda Votação do Projeto de Lei nº37/2018. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Fica declarado de utilidade pública o 

Conselho Comunitário de Segurança do Município de Salgado Filho – 

CONSEG. Colocado em segunda votação no plenário foi  aprovado. Segunda 

Votação do Projeto  de Lei Nº 02 de 03 de Julho de 2018. O referido projeto 

recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara de 

Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Autoria: Vereador Elias Klein. 

Súmula: Dá nome á Rua existente na planta geral da Cidade de Salgado Filho. 

Fica por meio da presente lei denominada “RUA GUSTAVO VENDELINO 

KLEIN” a Rua 42 que se inicia no prolongamento da Avenida Hermínio 

Felipe terminando na PR 182. Colocado em Segunda votação no plenário foi 

aprovado. O Vereador Elias Klein não votou neste projeto devido ao 

parentesco com o homenageado do referido projeto de lei. Primeira Votação 

do Projeto de Lei do Legislativo nº 03/2018. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Dá nome a rua existente na planta 

geral da cidade de Salgado Filho. Fica por meio da presente lei denominada 

“RUA ROQUE ALCEU ZANIN” a Rua 27 que se inicia Na Rua Ângelo 
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Crestani, terminando na Rua Juscelino Kubitschek.Colocado em votação no 

plenário foi aprovado. Votação do Requerimento nº 44/2018. Autoria 

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

Administração Municipal possa estar viabilizando a compra de dois novos 

ônibus (um médio e um grande) para ser utilizado no transporte escolar e 

assim estar renovando a frota de veículos do Setor da Educação. Colocado em 

votação no plenário foi aprovado. Apresentação e votação do Requerimento nº 

45/2018. Autoria Vereador Alfredo Pereira dos Santos. Súmula: Solicita que o 

Setor de Obras realize o trabalho de limpeza, cascalhamento e tubulação no 

trecho entre as propriedades do Senhor Pedro Telles e do Senhor Marcos 

Cigoline na Linha Peroba. Vereador Alfredo defende o requerimento: 

conversando com a administração e verificando todas essas obras que está em 

andamento e também à urgência da recuperação deste trecho que circula 

vários caminhões. Pede o voto favorável dos colegas vereadores. Colocado em 

votação no plenário foi aprovado. Passada a palavra a platéia: Prefeito 

Municipal Helton Pfeifer cumprimenta a todos.  Convida a todos para o 

evento da Doação de Sangue amanhã as 09h00min no bosque municipal. 

Comenta sobre Capacitação do SAMU e recebimento de kit para auxiliar nos 

atendimentos.  Agradece a Câmara Municipal pela votação do Projeto de Lei 

do Estatuto dos Servidores Municipais que estava bastante desatualizado, 

explica que algumas prefeituras contrataram empresas para fazer e gastaram 

até trinta mil reais, enquanto o nosso foi elaborado pelo Jurídico Dr. Diogo 

Pastre, com a ajuda da Sra. Gilvana Canesso,  sem custo para o município,com 

a exceção de algumas horas extras. Comenta sobre o pólo de Faculdade à 

distância instalado no município com cursos de graduação e de pós-graduação, 

uma grande conquista. Comenta também sobre a 24º Festa do Vinho e do 

Queijo e da emenda que possibilitou fazer um seminário durante o evento e 
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também pagar algumas despesas da festa. Cita alguns patrocinadores da festa: 

Cresol vinte e um mil reais, Sicredi e Sicoob dez mil reais cada um. 

Recebemos cento e vinte mil reais dos patrocinadores habituais. A 

administração neste ano vai gastar em torno de trinta mil reais em 

investimento durante a festa. Diminui o investimento da Prefeitura porque 

fomos atrás dos patrocínios, os custos, porém foram mais altos, porque 

investimos mais na questão da divulgação, e foi um grande acerto, porque 

todas as pessoas estão passando por dificuldades financeiras. O evento foi 

satisfatório, a maioria das comunidades arrecadaram até mais que o ano 

passado, os agricultores também venderam muito. A comissão vai realizar a 

prestação de contas daqui alguns dias. No geral a festa foi um sucesso. 

Criticas e detalhes sempre vão ter. Comenta sobre a Fiscalização de produtos e 

a tomada de decisões conforme as averiguações técnicas. Solicita sugestões 

para a 25º Festa do Vinho e do Queijo. Tece comentário sobre ligação do 

Vereador José, enfatiza que gostou de receber a informação, inclusive o 

problema já foi solucionado. Comenta sobre o Setor de Urbanismo, valor hora 

máquina, execução e organização dos trabalhos. E também sobre reunião 

realizada com os secretários de obras e de urbanismo para organizar a forma 

que vamos trabalhar, porque estamos com várias obras que precisam ser 

aceleradas. Cita os trechos de calçamento que estão sendo iniciados, e de 

algumas obras: Prefeitura Municipal, passarela, praça da biblioteca, (relata a 

reforma, iluminação e brinquedos ) são cerca de cento e cinquenta mil reais de 

recursos do governo do estado para a reforma da praça da biblioteca. Obra do 

garrafão, (tubulação), ponte de acesso ao loteamento Mirante do Bosque. 

Comenta sobre a colocação de duzentos tubos e a possibilidade de conseguir 

mais quinhentos tubos. Comenta também sobre quatro trechos de asfalto, foi 

começado para poder medir, não foi dado continuidade porque têm que iniciar 
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todos antes do período eleitoral, tem parte que é do município, todas as outras 

obras queremos concluir esse ano, a prefeitura não vai ficar pronta esse ano. 

Explica isso por causa das solicitações de serviços. Esclarece a respeito da 

casa na barranca do rio que dá acesso a ponte do loteamento Mirante do 

Bosque. Chamou o Alemãozinho e explicou a questão legal, não pode doar 

lote, a não ser que tenha uma lei, vai ser levada para o fórum a questão, ai o 

que o juiz decidir vamos fazer. O juiz determinou que fosse retirada a casa, 

sem ônus para a prefeitura. Está disponível a cópia do processo, tudo foi 

conduzido pelo juiz. O promotor veio pessoalmente olhar a casa. Visitou a 

Casa da Sra. Dirce que cuida de alguns idosos e também essa casa em questão.  

Vereador José questiona se o Alemãozinho perdeu a questão e se ele comprou 

essa casa. Prefeito Helton esclarece que o Juiz ordenou que saísse do local e 

que ali era um espaço legal, que não pode ser ocupado para a construção de  

casas. Não sabe explicar se ele comprou a casa. Vereador Alfredo questiona 

como está a situação do centro de eventos. Prefeito Helton explica que a parte 

do recurso do Governo Federal já está concluída até mesmo a prestação de 

contas. A contrapartida do município é a pintura e os equipamentos. Foi 

conseguido cento e cinquenta mil reais que foi utilizado para a compra de 

equipamentos: cento e setenta cadeiras, ar condicionado e sistema de som. 

Agora vai cerca de oitenta mil reais para pintar, colocar cerâmica, falta às 

mesas também.  Intenção é levar a Câmara para lá, era importante fazer uma 

visita lá para discutir como vai ser instalada. Até o fim do ano é para estar 

tudo pronto. Vereador Alfredo questiona se já está sendo organizado o espaço 

para a Câmara Municipal. Prefeito Helton  explica que o engenheiro já está 

pensado neste sentido. Vereadora Teresinha comenta sobre a reforma do posto 

de saúde e questiona como vai ficar a questão dos atendimentos. Prefeito 

Helton explica que são cento e cinquenta mil reais para a reforma do posto de 
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saúde. Comenta também dos seiscentos mil reais que vão vir para a saúde, 

mas é um recurso engessado. Explica que vai ser trocado todo o forro e 

também a cerâmica do plantão. Primeira reforma o posto e depois o plantão e 

nesse período os atendimentos serão realizados na clínica da mulher e também 

vai ficar de  de sobre aviso o Hospital São Francisco. Vereador Elias questiona 

se os trechos de asfalto vai ter calçada. Prefeito Helton explica que não tem 

calçada, vai ser feito o asfalto da forma como está o calçamento. A sugestão é 

para que seja feito o passeio, porém alguns lugares não têm nem espaço. 

Presidente Doelio agradece ao Prefeito Helton pelas explicações. Secretário de 

Urbanismo Sr. Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Agradece ao prefeito pela 

oportunidade de assumir está função, tem muita  sorte, pois é um ano 

produtivo onde vai poder estar mostrando um bom trabalho. Comenta sobre a  

organização do serviço tudo anotado. Prioridade são as obras, para aproveitar 

os recursos que estão vindo. Enfatiza que a obrigação da administração é com 

o serviço público, o particular é depois. Explica que ainda falta duzentos tubos 

para interar, e tem mais quinhentos para  vir, pra não dar problema com o 

asfalto e a tubulação. Relata que tem mais de quarenta boca de lobos pra fazer, 

(não veio recurso) hoje custa para fazer cada boca de lobo cerca de seiscentos 

reais. E cinquenta e dois reais custa para fazer o metro do meio fio. Comenta 

sobre quatro  trechos de asfalto que vão ser construídos. Relata a importância 

de ter uma maquina para trabalhar na cidade. Comenta que o Sr. Francisco 

Caumo fez alguns trechos de cascalho em algumas ruas da cidade. Realizou as 

atividades da festa do vinho do seu jeito de trabalhar, gosta de organizar as 

coisas com antecedência. A Secretaria de Urbanismo gastou bastante durante 

essa festa cerca de vinte mil reais. Explica que lavaram os pavilhões, pintaram 

as faixas. Comenta do pedido do Gilberto Rech, entre outros pedidos dos 

demais vereadores. Comenta que temos muito trabalho para puxar pedras e 
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terra para a execução das obras. Comenta sobre as seguintes obras: prefeitura  

praça  da biblioteca, passarela, garagem do posto de saúde. Comenta também 

a respeito da polemica do rapaz.  A mulher ligou falando que precisava da 

máquina naquele dia na sua casa, que estava com o pedreiro naquele 

momento. Expliquei como funciona o trabalho, hoje vai olhar o que precisa 

ser feito e daí vou agendar o serviço. Já o Sr. Alceu Langner também queria 

fazer uma determinada obra, explicou que deveria pagar uma hora máquina e 

trazer a nota fiscal ai faríamos o serviço.  Na quarta a tarde o Sr. Jair não pode 

atender serviço devido alguns problemas. E foi atendido no dia posterior, ou 

seja, atendida com 48 horas. Foi em vários lugares, postou no facebook. 

Enfatiza que a administração tinha tanta coisa para fazer e conseguiu fazer um 

serviço particular nesse curto período de tempo. A máquina só fica parada se 

estiver estragada. Não é por falta de esforço que as coisas não acontecem. 

Muitos vão passar os dois anos só falando mal. Relata serviços que foram 

pagos e feitos, independente se for parente ou não de vereador. Vereador 

Gilberto Rech explica que o bom cobrador às vezes é o mau pagador. É 

necessário fazer leis mais severas. É necessário mandar a Câmara a relação 

das pessoas que tem IPTU atrasado. Importante fazer leis para incentivar os 

que são bons pagadores na cidade e no campo. Enfatiza que 48 horas para 

realizar os atendimentos particulares é um ótimo tempo. Sr. Gilberto Bauer 

explica que a secretaria de urbanismo tem que resolver problemas das outras 

secretarias, todos  tem a visão que temos todos os profissionais necessários 

para resolver todos os problemas, porém isso não é verdade. O Jacó não é 

contratado como eletricista e sim como serviços gerais, tomara que nunca 

aconteça nada. O Sr. Ademir Pansera é pedreiro contratado especificamente 

para fazer a ponte. Não temos um pedreiro. Pede auxilio dos vereadores para 

entender a situação desta secretaria. Com relação ao espaço do bosque que é 
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alugado, não é dever da administração puxar cadeiras e realizar outros 

serviços, o que não for dever da administração vai dizer não. Prefeito Helton 

comenta sobre a obra da brinquedoteca,  garagem da saúde e Rede de Água da 

Linha Três Barras. As famílias estão ajudando para ver onde está sendo 

enterrados os canos.  Depois de terminar essa obra vai iniciar a rede de água 

da Linha Turski. O valor arrecadado com a venda das ações da Sanepar está 

sendo utilizado para esse tipo de serviço. Comenta sofre o desafio do seu 

mandato com vários problemas com a geração de empregos. Primeiro foi o 

problema com os produtores de suínos e agora com os produtores de Peru. São 

cinco agricultores e nove aviários no município, a Sadia parou de trabalhar 

com Peru em Francisco Beltrão. O município tem hoje quarenta funcionários 

trabalhando no setor de Peru na Sadia e tem também os funcionários que 

trabalham na CCA, a administração está conversando com as empresas para 

tentar resolver o problema. Vereador José conversou com o Paulo da empresa 

Coperdia para fazer a terminação dos suínos no município, a fabrica de ração 

vai ser construída em Enéas Marques, seria importante a administração 

conversar com a empresa e demonstrar interesse. Vereador Elias explica que 

na sexta-feira a tarde  o representante da empresa Coperdia vai estar no 

município e também o representante da empresa  Aurora. Importante 

demonstrar interesse. Sra. Mari Coutro cumprimenta a todos. Agradece ao 

Vereador Gilberto Casa pelo ofício recebido, agradece a todos os vereadores 

pela participação na festa junina. Solicita que seja trocada uma lâmpada que 

está queimada a mais de um ano na frente do restaurante, solicita não por sua 

causa e sim da Dona Helga Reisdoerfer que tem medo à noite. Sr. Gilberto 

Bauer explica que são oitenta lâmpadas queimadas no município e já estão 

fazendo a licitação para a compra de lâmpadas, hoje não temos nenhuma 

lâmpada. Passada a palavra aos vereadores: Presidente Doelio explica o 
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período de recesso dos vereadores, que inicia no dia 18/07/2018 e termina no 

dia 02/08/2018, porém a próxima sessão ordinária vai ser no dia 07/08/2018. 

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta que o dia foi muito 

proveitoso, passamos a tarde toda conversando pelo bom andamento do 

município. Parabeniza Sr. Gilberto Bauer pelo bom trabalho. O bom 

planejamento é necessário para que aja o bom andamento das obras. Explica 

que o seu questionamento sobre a  reforma do posto de saúde é porque as 

pessoas podem fazer comentários que não é verdade. É importante nós termos 

a informação correta para poder levar para a população. Comenta sobre o 

empenho dos deputados em conseguir recursos para o município. Explica a 

importancia de liberar o trator para os agricultores que já está no município a 

mais de sessenta dias, é neste momento que os agricultores precisam desse 

trator. Os agricultores já estão cobrando. Vereadora Teresinha agradece e 

devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Questiona se o Sr. 

Alceu Langner conversou com o Sr. Gilberto Bauer a respeito da pintura do 

ponto de mototaxi, se a possibilidade da administração pintar ou ele mesmo 

pode fazer a demarcação. Sr. Gilbreto Bauer explica que a tinta já está 

comprada, antes da festa do vinho foi pintado às faixas de pedestres e mais 

algumas faixas principais, as demais serão pintadas nos próximos dias. Não 

fazem esse trabalho para festa do vinho e sim para a cidade ficar bonita. 

Também é pintado nesta época e no final do ano porque são os períodos que 

recebemos mais visitantes. Vereador Marcelo questiona se o Sr. Gilmar 

conversou com o Senhor para fazer o serviço. Senhor Gilberto Bauer explicou 

que vai até a propriedade para ver o serviço. Vereador Marcelo agradece e 

devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Agradece aos 

colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos. Comenta sobre o 

requerimento do ônibus feito junto com a Vereadora Teresinha. Comenta 
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também sobra à possibilidade de fazer um trecho de asfalto para a Linha 

Tiradentes. O Deputado Abelardo Lupion já anunciou o recurso. Vamos 

esperar que se concretize. Agradece  a presença e as explicações do  Prefeito 

Helton, ótimo trabalho realizado pela administração. Parabeniza o Secretário 

Gilberto Bauer pelo trabalho realizado durante a festa. Sr. Gilberto Bauer 

explica que até domingo de meio dia estava tudo tranquilo, mas depois do 

meio dia faltou água no pavilhão do bosque, sorte que tinha os hidrantes, a 

água da rua ficou somente para abastecer o café colonial. Abastecemos as 

demais caixas de água dos banheiros o restante da festa manualmente. 

Vereador Alfredo relata lâmpada trocada no sábado a noite no café colonial. 

Comenta sobre o início do campeonato municipal de suíço com oito equipes 

participando. A comissão que organiza cuidou da copa e conseguiu um lucro 

razoável, precisamos comprar água e alimentos quando as equipes vão jogar 

fora do município. Já foi pago uma conta para o Sr. Gilberto Bauer, agora 

ainda tem que pagar o Clube União. Relata visita a obra do calçamento do 

garrafão, a obra da prefeitura que está sendo realizada com muita qualidade, 

tem partes para derrubar, mas vai ficar um espaço muito bom. Explica que o 

Sr. Gilberto Bauer tem feito um bom acompanhamento na Obra. Solicita 

ofício a Cresol pelo lançamento do Plano Safra 2018/2019 no município. 

Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio questiona 

como o senhor vê a necessidade de fazer mais aditivo à obra da prefeitura. Sr. 

Gilberto Bauer explica que foi aditivado hoje no valor de cinquenta e dois mil 

reais. Provavelmente o cento e vinte mil restantes  vai ser usado para fazer 

aditivo. Explica que está obra foi estudada, vários lugares tem concreto, 

colunas, vigas, nunca iam imaginar que em cima não tinha viga, a laje é 

apoiada em cima de tijolos, rebocada em cima, e no meio não tem estrutura. 

Foi aditivada a fundação e uma parte da laje. Vereador Izelso cumprimenta a 
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todos. Solicita que seja feito o mais breve possível  a tubulação do trecho que 

dá acesso a industria  de  confecções Pfeifer. Questiona se vai ser retirado o 

canto da casa do Sr. Paulo. Sr. Gilberto Bauer explica que não, já mediram a 

largura da rua para fazer. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. 

Vereador José cumprimenta a todos. Explica que não estará presente na 

reunião da saúde devido a trabalhos na propriedade. Questiona se não poderia  

ser concertado o buraco no murro do cemitério e talvez fazer  portão para dar 

acesso por cima.Sr Gilberto Bauer explica que tem que fazer um portão no 

lado de cima, não sabe se ali é o lugar adequado, foi quebrado para colocar 

material. Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos. Parabeniza Gilberto Bauer pelo excelente trabalho a 

frente do Setor de Urbanismo na Festa do Vinho e do Queijo. Tanto na 

ornamentação, limpeza, pintura entre os outros trabalhos. Ainda ontem estava 

em função da festa, muito serviço. Comenta sobre as obras em andamento, 

esteve junto com o prefeito, vice-prefeito e demais vereadores correndo atrás 

de recursos para beneficiar o município. Que bom se todas as secretarias 

tivessem dinheiro para atender tanto a cidade como o interior. Enfatiza que o 

trecho de calçamento que dá acesso a Linha Progresso beneficiou mais de 

cinquenta famílias. Comenta também sobre a extensão da faculdade a 

distância Requerimento apresentado junto com vereador Gilberto Bauer e 

agora já está instalado em nosso município. Sr. Gilberto Bauer explica que a 

lista de estudantes já e bastante grande, muitas pessoas vão voltar a estudar e 

outros darão continuidade aos estudos. Vereador Gilberto Casa comenta 

também sobre o  recurso conseguido do estado para a Festa do Vinho e do 

Queijo. Ano passado foi cadastrado o município na rota turística do Paraná, e 

também a festa passou a ser patrimônio histórico e cultural do município. 

Solicita Ofício de agradecimento ao Sr. Francisco Caumo pelo trabalho 
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realizando nas Linhas Concórdia e Azzoline, onde foi realizada recuperação 

de bueiros e estradas. Compartilha ofício com o Vereador Alfredo,o 

Presidente Doelio  a Cresol pelo lançamento Plano Safra Cresol 2018/2019. 

Comenta sobre calçamento do campo até a propriedade do Sr. Ireno Dias está 

quase terminando. O calçamento da Linha  Progresso até o fim de semana 

estará pronto. Falta um pouco de paciência das pessoas para aguardar o 

calçamento ficar pronto. Aonde acaba danificando o calçamento. Vereador 

Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech 

cumprimenta a todos. Olhando as obras e diferença de aplicação de recursos, 

da um potencial de imaginação para as pessoas. Comenta sobre os veículos 

conseguido pelo município de Manfrinópolis. Comenta sobre a pintura das 

faixas da cidade. Teria que deixar sujo pra ver o que as pessoas iriam falar. O 

embelezamento é para cidade. As conquista do município vem através de 

muita luta. Com relação ao trator, é necessário fazer a organização e colocar  

trabalhar. Comenta sobre a conquista do Ônibus Escolar. Comenta sobre as 

diferenças nas eleições dos municípios grandes e pequenos. Cobrem dos 

políticos a suas promessas. Comenta sobre a eleição Estadual e Federal neste 

ano. Deseja bom trabalho ao Sr. Gilberto Bauer. Comenta sobre a instalação 

do Pólo da Faculdade à distância no município. Tece comentário sobre a 

reforma da APAE, relata dificuldade da obra. Parabeniza os Senhores Volmir 

Annater e Marcos Rech, e também a toda equipe pelo ótimo trabalho. 

Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador Elias 

cumprimenta a todos. Parabeniza Gilberto Bauer pelo bom trabalho no Setor 

de Urbanismo. Explica que quando assumiu o Setor de Obras foi para ajudar o 

município e também conhecer o município e as pessoas. Ainda não consegue 

acompanhar as obras, está tentando organizar as coisas na sua propriedade. 

Com certeza daqui alguns dias vai acompanhar um pouco as obras.  Sr. 
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Gilberto Bauer explica que não imaginava que ia ficar tão boa a estrada do 

garrafão. Com certeza valorizou os terrenos, os moradores tem que agradecer. 

Vereador Elias reforça a fala da Vereadora Teresinha, tem que por trabalhar o 

trator, é agora à hora. É necessário cobrar hora máquina adiantado. Relata o 

tipo de serviço que o trator  pode fazer. Foi trabalhado pouco na agricultura 

nos últimos anos. E cerca de 65% da arrecadação vem da agricultura. Agora o 

problema do município é a questão do peru, nós também fomos cortados com 

os suínos. E sempre vão aparecer novas empresas, já tem empresas 

interessadas, tem que ter um pouco de calma, quem tinha suínos também tinha 

dividas, na época éramos catorze agricultores. Cresceu a arrecadação do 

município cerca de 3,42%. Com a produção de suínos ainda estão em cerca de 

60%, mas vai chegar a 100%. Solicita que dentro do possível sejam realizadas 

as melhorias necessárias na entrada da propriedade Sr. Ricardo Pallas. Sr. 

Gilberto Bauer explica que vai ficar sitiado por uns dias, não tem como fazer 

desvio. Vereador Elias agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio 

agradece o Sr. Gilberto Bauer pela presença e explicações. Agradece ao 

Vereador Gilberto Rech pelo tempo que presidiu as sessões. 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, 17 de Julho de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 
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Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 

 

 


