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  Ata nº 101/2019 

Ata da Centésima Primeira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia trinta e um de maio 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 da ata da sessão ordinária nº 100/2019. Leitura do convite 

recebido do Proerd, assunto: formatura dos estudantes da Pré-Escola do CMEI 

– Criança Feliz e do 5º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jaci 

Maria Lopes. Leitura do Convite recebido do Ministério Público do Trabalho. 

Apresentação do Projeto de Lei nº 21, de 2 de maio de 2019. Súmula: Dispõe 

sobre a alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio 

público municipal, na forma que específica e dá outras providências. 

Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes da Câmara Municipal 

para realizarem os pareceres do referido projeto. Vereador Gilberto Rech 

informa que juntamente com os Vereadores Doelio, Teresinha e Alfredo  

apresentarão uma emenda supressiva ao item 6 deste projeto. Segunda 

Votação do Projeto de Lei nº 18 de 13 de Maio de 2019. O referido projeto 

recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar no Município de Salgado 

Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá outras providências.  

A finalidade deste recurso é a reforma e ampliação de Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). Colocado em votação no plenário foi aprovado. Passada a 

palavra a platéia: o Jurídico da Prefeitura Municipal Sr. Diogo Pastre 

cumprimenta a todos. Realiza explanação sobre a aposentadoria dos 
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funcionários públicos. Relata os textos das Leis Municipais, Tribunal de 

Contas, Previdência Social, Leis Trabalhistas e demais leis que tratam sobre 

esse assunto. Explica o caso dos funcionários que entraram na justiça contra a 

Prefeitura Municipal e a situação de cada caso. Explica que segundo as leis 

que devemos seguir a aposentadoria gera vacância do cargo. Relata reunião na 

AMP para tratar deste assunto e também a condução deste debate em outros 

municípios.  Conversamos também com os responsáveis no Tribunal de 

Justiça, os quais afirmaram que não vamos ter problema. Como existem vários 

casos e várias decisões, o Tribunal de Justiça está buscando uma forma de 

julgar todos os casos de uma mesma forma. Sr. Diogo Pastre esclarece dúvidas 

gerias dos vereadores. Prefeito Helton Pfeifer cumprimenta a todos. Agradece 

aos Vereadores pela aprovação das contas do executivo do exercício de 2017, 

os méritos são da equipe. Comenta sobre o relatório da AMSOP enviado a está 

Casa de Leis que trata sobre o limite prudencial com gasto de pessoal, 

atualmente estamos com um limite de 44,49 %;  e sobre o repasse anual aos 

municípios do Governo Federal e Estadual. Comenta também sobre a revista 

que vai ser confeccionada em comemoração dos 25 anos da Festa do Vinho e 

do Queijo. Pensamos em fazer pelo menos 2.000 mil exemplares para entregar 

as famílias, expositores e autoridades. O custo vai ser em torno de 10 mil 

reais, vamos buscar patrocínio. As pessoas que estão escrevendo o livro são os 

senhores: Antonio Batista, Volmir Annater e Rubens Annater. Comenta sobre 

o lançamento da Festa do Vinho e do Queijo, e relata que  todos os ingressos 

foram vendidos. Muitas pessoas ficaram sem ingressos. Sr. Eloir Wronski 

cumprimenta a todos. Comenta sobre o lançamento da Festa do Vinho e do 

Queijo. Teremos várias surpresas amanhã, lembra que o evento é realizado 

pela APMI. Infelizmente o espaço é pequeno e muitas pessoas ficaram sem 

ingressos. Pensamos em fazer o Café Colonial  no próximo no pavilhão da 
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Igreja Católica que tem um  espaço é bem maior. Relata que o material para a 

divulgação da festa já está pronto, com os Shows definidos. Explica que foi 

gasto um valor bem menor com a contratação da empresa Massa ao invés de 

contratar individual. Comenta também sobre a Secretária de Educação que 

teve uma grande economia com a mudança na linha de transporte, cerca de R$ 

500,00 reais diários. Relata que dois ônibus novos vão completar o transporte 

escolar, desta forma não vai mais ser necessário licitar empresas para fazer o 

transporte dos alunos. Comenta sobre o Pólo de Educação a distância que está 

implantado em nosso município. Atualmente temos 42 alunos de Salgado 

Filho, totalizando mais de 50 alunos. Ressalta a economia com as viagens ao 

município de Francisco Beltrão. Comenta sobre os alunos que já estão fazendo 

estágios através desta faculdade. Sr. Gilvana Canesso cumprimenta a todos.  

Explica que os estagiários já estão trabalhando e sendo remunerados. Sr. 

Francisco Caumo cumprimenta a todos. Comenta sobre a situação das estradas 

após as chuvas, vamos tentar manter o que foi arrumado, torcer para parar de 

chover para poder arrumar o que é necessário. Passada a palavra aos 

Vereadores: Vereador Doelio ausentasse da sessão. Vereador Izelso 

cumprimenta a todos. Agradece a todos pelas explanações realizadas. 

Comenta sobre os problemas causados nas estradas devido a grande 

quantidade de chuvas e também sobre as raspas de asfalto e a sua utilização.  

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

todos. Agradece a todos pelas explanações realizadas. Vereador José agradece, 

devolve a palavra e ausenta-se da sessão devido a compromisso particular. 

Vereador Giberto Casa cumprimenta a todos. Agradece a todos pelas 

explanações realizadas. Comenta que o Sr. Antonio Batista conseguiu se 

aposentar somente agora, porém já estava ansioso há muito tempo para viver a 

vida de aposentado. E vemos essas pessoas que poderiam viver a vida 
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tranquila também, porém querem voltar a trabalhar. Enfatiza que temos que 

dar vaga para os mais jovens que estão se formando agora. Relata que o Sr. 

Antonio Batista fez a sua parte pelo nosso município, atualmente trabalha 

voluntariamente.  Comenta que o Jurídico Sr. Carlos Savaris informou que 

não podemos apresentar o projeto de decreto sobre as contas do exercício de 

2014 antes do dia 28/06/2019. Relata que entregou hoje o processo para o 

Vereador Doelio analisar, para posteriormente os três membros da Comissão 

de Finanças e Orçamento se reúnem para formular o parecer e o projeto de 

decreto. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereadora 

Teresinha cumprimenta a todos. Agradece a todos pelas explanações 

realizadas. Agradece pelo convite do lançamento da 25º Festa do Vinho e do 

Queijo. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Agradece a todos pelas explanações realizadas. Pois 

também somos questionados pela população. Explica que estamos aqui para   

estudar e aprender cada vez mais, temos o nosso prazo, votamos os projetos 

rápido dentro dos limites necessários. Como por exemplo, o projeto de lei 

nº20/2019. Comenta que também fez o estudo das contas do exercício de 

2017, parabeniza pelo trabalho do Prefeito Helton Pefeifer e da sua equipe. 

Explica que já realizou o estudo do processo, e é favorável a aprovação das 

contas do exercício de 2014, pelo ótimo trabalho realizado pelo Sr. Alberto 

Arisi. Questiona o Contador Sr. Maicon Hendges  a respeito dos valores das 

horas máquinas recolhidas.  Sr. Maicon Hendges cumprimenta a todos.  

Comenta que foi um equivoco na importação do arquivo da tributação, os 

valores são torno de R$ 9.800 reais. Vereador Alfredo agradece ao Sr. Maicon 

pelas explicações e comenta que vai participar da formatura do Proerd. 

Agradece o Sr. Francisco Caumo e toda a sua equipe pelo trabalho realizado 

na Linha Sertãozinho, próximo a propriedade da família Kaufman. Vereador 
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Gilberto Rech cumprimenta a todos. Agradece a todos pelas explanações 

realizadas. Comenta que com mais de 10 anos como vereador sempre está 

tentando aprender mais, ontem durante a audiência publica questionou o Sr. 

Maicon Hendges sobre as horas máquinas e os valores dos alugueis que não 

fecham.  Relata que gostaria de ter mais informações, porém não temos 

acesso. Comenta sobre o orçamento para o Setor de Obras que é cerca de dois 

milhões e quatrocentos mil para o ano. Porém só no primeiro quadrimestre já 

foram gastos um milhão e trezentos mil, é certo que este setor vai ter 

dificuldades de trabalhar até o final de ano. Gostaria de ter acesso aos 

empenhos do setor rodoviário, para ver quanto e aonde foi gasto. Estamos aqui 

para fiscalizar e ajudar o município. Relata que ajudou a fazer os ajustes na 

linha de transporte escolar, o que gera uma grande economia todos os dias. 

Explica que não é contra a Festa do Vinho e do Queijo, mas temos que 

repensar o evento e encontrar uma solução para os problemas.  Parabeniza a 

Administração Municipal por estar com limite prudencial com gasto de 

pessoal em 44,49 %.   Mas entende que teve alguns aumentos. Comenta sobre 

a importancia do Setor de Obras, pois os agricultores dependem das estradas. 

Comenta também sobre as obras do setor de obras. Muitas vezes somos mal 

visto pelas coisas que falamos, porém somos cobrados pela população. 

Comenta sobre o problema com o calçamento, queria mostrar aonde era o erro 

e ninguém aceitava a sua opinião, gostaríamos de ser mais ouvidos, pois a 

população espera resultados. Relata que avaliou todas as horas extras e 

gratificações dos funcionários, tem pessoas que ganham menos que um salário 

mínimo, e tem outras pessoas que apenas com gratificações e horas extras 

recebem valores muito altos. Questiona sobre informação de coleta de nomes 

para trabalhar na fábrica, para contratar cerca de 15 funcionários do interior do 

município. Prefeito Helton Pfeifer relata que está informação não procede, 
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caso façamos algo neste sentido vai ser com a concordância da Câmara de 

Vereadores. Vereador Gilberto Rech  não concorda com a decisão da justiça, 

que diz que está senhora com 62 anos deve continuar em sala de aula. Ressalta 

que é contra a reforma da previdência e o aumento da idade. É a favor ao corte 

das injustiças e dos valores exorbitantes pagos a poucas pessoas. É necessário 

darmos espaço para os mais jovens trabalhar. Comenta sobre a situação 

estranha dos funcionários que ocupam cargo em comissão e entraram na 

justiça contra a Prefeitura Municipal. Enfatiza que essas pessoas já ganharam 

no passado, será que realmente são de confiança do município. Explica que 

está com 23 anos de Prefeitura Municipal, quando se aposentar não vai 

chamar ninguém na justiça, vai ter onde trabalhar depois. Avaliando todo o 

setor administrativo todo mundo teve um ganho real, sabe que o trabalho 

realizado é de qualidade. Espera que não seja o único setor a ser privilegiado. 

Comenta que não entendeu naquele dia que a Sra. Gilvana Canessso veio a 

está Casa de Leis, a gratificação era para o Presidente da Comissão e no caso 

como era o Sr. Voldnei Matana que já ocupa um cargo comissionado, não 

haveria a necessidade de pagar gratificação. Alguns dias depois não é mais o 

Sr. Voldnei Matana o Presidente da Comissão de Licitações e sim a Sra. 

Jessika Luft com direito a gratificação. Sr. Voldnei Matana cumprimenta a 

todos. Explica que ainda ocupa o cargo de presidente da comissão de 

licitações, sem direito a gratificação, enquanto a Sra. Jessika Luft ocupa o 

cargo de pregoeiro, e como ela é concursada tem direito a receber a 

gratificação.  Vereador Gilberto Rech comenta que o Sr. Maicon Hendges faz 

um bom trabalho na contabilidade. Comenta também que aprovamos uma lei 

em dezembro de 2018, onde ocorre  uma mudança no enquadramento dos 

servidores do setor de obras,  como está lei já entrou em vigor, é necessário 

pagar retroativo aos funcionários que tem direito. Sra. Gilvana Canesso 
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explica que  lei entrou em vigor em janeiro, devido a movimentação do início 

de ano e a mudança no sistema, demorou um pouco para ser adequado o que é 

necessário, mas foi realizado o enquadramento de 22 funcionários no mês 

abril, em maio ouve o reajuste segundo o INPC de 5,07%, os quais também 

tiveram direito. Já temos o cálculo de janeiro a março, vamos pagar no 

próximo mês. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Prefeito 

Helton Pfeifer comenta que a AMSOP está organizando um documento para 

encaminhar ao governo do Estado em busca auxílio na melhoria das estradas. 

Sugere aos Vereadores para que conversem com o Presidente da Acamsop  

para fazer o mesmo, e que desta forma os Vereadores também apóiem essa 

causa. Vereador Alfredo vai colocar a situação ao Presidente da Acamsop. 

Vereador Gilberto Rech ausenta-se da sessão devido a compromisso 

particular. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Agradece a todos pelas 

explanações realizadas.  Sempre que os secretários puderem venham a está 

Casa de Leis, para que possamos acompanhar como estão as respectivas 

secretarias. Parabéns pelo trabalho de todas as secretarias. Comenta que o 

setor de obras depende principalmente das máquinas.  Relata que infelizmente 

não conseguimos o resultado desejado no Campeonato Regional. Parabeniza 

os atletas, a equipe técnica pelo trabalho e a administração pelo apoio.  Pede 

que continue cada vez mais dentro das possibilidades. Parabéns também a 

Administração Municipal pela conquista dos ônibus. Solicita ao Sr. Francisco 

Caumo que seja realizada melhorias na estrada da Linha União da Serra, um 

pedaço afundou, é necessário colocar cascalho. Vereador Marcelo agradece e 

devolve a palavra. Presidente Elias agradece a todos pelas explanações 

realizas. Explica que é contra trazer as pessoas do interior para trabalhar na 

cidade, pois a mão de obra é pouca.  Vice-Prefeito Sr. Astério Marchetti 

cumprimenta a todos. Explica que não podemos dizer quem pode ou não vir 
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para a cidade trabalhar, mas concorda que devemos incentivar para que as 

pessoas fiquem no campo. Ano que vem já temos um curso programado que 

vai tratar sobre a sucessão familiar, ou seja, manter o jovem do campo. 

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, 31 de Maio 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:_________________________________ 

 


