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  Ata nº 102/2019 

Ata da Centésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia sete de junho 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 oito Vereadores e a ausência 

justificada do Vereador Doelio da Silva Rosa (Atestado médico). Pauta do dia: 

Leitura da ata da sessão ordinária nº 101/2019.  Leitura do convite para a 

Justiça no Bairro, recebido do CRAS. Leitura do comunicado recebido da 

Sanepar, assunto: manutenção elétrica afeta abastecimento em Salgado Filho. 

Leitura do Convite para a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Leitura de minuta de moção encaminhada pela ACAMSOP, 

Assunto: moção de apoio. Os Vereadores Gilberto Rech, Alfredo, Marcelo, 

Teresinha, Gilberto Casa, Izelso e Elias apóiam a formalização da Moção por 

está Câmara Municipal. Vereador José não concorda com a preposição da 

moção. Diante disto o Presidente Elias informa que a moção será apresentada 

e votada na próxima sessão ordinária.  Presidente Elias também informa que a 

Comissão de Justiça e Redação pede mais prazo para análise do Projeto de Lei 

do Executivo nº 21/2019.  Passada a palavra a platéia: Passada a palavra aos 

Vereadores: Vereador Marcelo ausenta-se da sessão devido a compromisso 

particular. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta que será 

realizada a troca de pastores da Igreja da Assembléia de Deus. Diante disto 

solicita Ofício de agradecimento ao Pastor Davi de Menezez e a sua esposa 

pelo período que estiveram à frente da comunidade. Enfatiza o trabalho 

voluntário realizado, bem como o apoio as pessoas com problemas com álcool 

e drogas. Explica que  ainda não tem certa a data para a troca de pastores. 
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Solicita também que seja encaminhado Ofício de boas vindas ao novo Pastor 

Lorival Vargas e sua esposa Loreni Vargas. Solicita que seja encaminhado 

ofício de agradecimento ao Sr. Francisco Caumo pelo atendimento ao seu 

pedido na Linha Guabiju, trabalho este realizado com muita eficácia. 

Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha 

ausenta-se da sessão devido a compromisso particular. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos. Solicita que seja encaminhado Ofício ao Presidente da 

Comissão da Festa do Vinho e do Queijo Sr. Eloir Wronski parabenizando 

pela realização do Café Colonial, estendendo os parabéns a APMI, Clube de 

Mães e demais pessoas que contribuíram de alguma forma para realização do 

evento. Ressalta o grande sucesso do evento, casa cheia, isso motiva a 

participação das pessoas na festa do vinho e do queijo no mês de julho. 

Realiza a entrega de cópias do Regimento Interno desta Casa de Leis ao 

Presidente Elias  onde consta os artigos 69, 70 e 71 que trata  sobre o período 

de tempo que cada Vereador pode falar durantes as sessões, pois algumas 

pessoas reclamam que as sessões estão ficando muito longas. Bem como 

entrega cópia do artigo 117 onde fala sobre as votações de prestação de contas 

do Executivo.Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador 

Gilberto Casa ausenta-se da sessão devido a compromisso particular. Vereador 

Alfredo cumprimenta a todos. Comenta que representou a pedido do 

Presidente Elias a Câmara Municipal na Cerimônia de Formatura do Proerd. 

Estiveram presentes também os Vereadores Izelso e Gilberto Rech. Tivemos a 

presença de mais de 100 crianças, um evento muito importante e gratificante a 

todas as pessoas que estiveram presentes. Diante disto solicita ofício de 

parabenização ao Subtenente Sr. Bolívar de Almeida Guedes e através dele 

que seja parabenizado as Soldados Volnei, Tatiane e o Edson pelo excelente 

trabalho realizado com as crianças. Em nome da Presidente do Clube São 
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Francisco Sra. Ângela Mazzaro convida a todos para Festa Junina amanhã 

com início as 17:00 horas, terá a participação do Musical Os Perotoni.  

Agradece ao Prefeito Municipal Helton Pfeifer e o Secretário de Obras Sr. 

Francisco Caumo pelas melhorias realizadas na estrada do Bairro São 

Francisco  e também pelas melhorias realizadas na entrada do clube. Vereador 

Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a 

todos. Comenta que os Vereadores foram convidados para o Lançamento da 

Festa do Vinho e do Queijo na véspera do café colonial, porém não tinha 

ingressos para vender. Acredita que deviam ter vindo a está Casa de Leis um 

tempo antes convidar e também comunicar aonde tinha ingressos para vender. 

Comenta que o Vereador Izelso questionou se a entrega da Moção a Miss 

Brasil seria no Café Colonial. Achou errada a moção ser entregue neste dia se 

nem todos os Vereadores estavam presentes, sabendo que os nove vereadores 

apresentaram a moção. Pois não houve o convite para os Vereadores estarem 

presentes na entrega da moção. Acompanha o Vereador Alfredo no ofício de 

parabenização aos profissionais que trabalham no Proerd. Relata que pegou a  

folha de pagamento da Prefeitura Municipal para analisar e verificou que  

cerca de 13 mil reais neste mês foram gastos com os funcionários que 

trabalham no setor jurídico,mais de quatro mil reais pagos com  horas extras,  

sendo que o funcionário ficou dez dias de férias. Nós como Vereadores temos 

que fiscalizar mais. Tem mais de 10 funcionários que recebem menos que o 

valor do salário mínimo.  Comenta que no dia que a equipe da Administração 

Municipal esteve aqui falaram das gratificações, porém no dia que o projeto 

foi votado ficou bem claro que quem seria o presidente da Comissão de 

Licitação receberia R$ 400.00 reais de gratificação e o pregoeiro teria uma 

gratificação com um valor menor. É necessário fazer uma reunião com o 

Executivo aqui na Câmara Municipal e cada Vereador colocar a sua opinião, 
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pois eles misturam os projetos como, por exemplo, aquele da escola, para que 

desta forma possamos dar a nossa opinião separada de cada assunto. Enfatiza 

que  os projetos não podem ter os assuntos misturados. Explica que votou 

alguns projetos discordando de cerca da metade dos projetos. A partir de hoje 

não vai aceitar mais isso, porque faz parte da Comissão de Justiça e Redação. 

Não discorda do pagamento de horas extras, se fez uma hora extra tem que 

receber, porém quando pedimos um cartão ponto não colocam. Claro alguns 

setores e funcionários não têm como ter o cartão ponto, como por exemplo, 

setor de obras e motoristas. Mas quem faz às 8 horas num local tem que ter o 

cartão ponto. Porém sozinho não adianta pedir mais, mas se os demais 

vereadores ajudarem fica mais fácil de conseguir as reivindicações. Solicita 

que seja encaminhado ofício ao Setor de Recursos Humanos solicitando 

informações a respeito dos seguintes assuntos referente ao Primeiro 

Quadrimestre de 2019: Quem são os funcionários que recebem gratificação e 

qual o valor gasto com as respectivas gratificações;  Quem são os funcionários 

que recebem horas extras e qual o valor gasto com as respectivas horas extras;  

Quem são os funcionários que utilizaram diárias e qual o valor gasto com as 

respectivas diárias. Comenta que devemos acompanhar os gastos da 

administração, pois temos como exemplo os gastos com os funcionários da 

Secretaria de Agricultura que é maior do que o investimento na agricultura. 

Comenta também sobre o ótimo trabalho realizado pelo Sr. Francisco Caumo 

no setor de obras, apesar das varias dificuldades encontradas para trabalhar: 

cortaram as horas extras dos servidores e quando o tempo estava bom 

mandaram parar de trabalhar. Relata que as estradas que foram recuperadas o 

serviço é de ótima qualidade e por um bom tempo não vai haver a necessidade 

de recuperação, mas com certeza existem alguns trechos que estão bem ruins.  

Comenta sobre os grandes gastos das Secretarias de Educação e Saúde no 
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primeiro quadrimestre, sendo o período que mais é arrecadado, como irão 

fazer nos demais meses quando arrecadação baixa bastante. Vereador Gilberto 

Rech agradece e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a qualidade da alimentação servida no café colonial, porém 

faltou espaço, vendeu 30 ingressos e foi a noite que mais se incomodou, várias 

reclamações, se fosse como no passado as pessoas tomavam café e saiam, 

porém esse ano elas esperavam para ver o Show. Relata que um casal e a 

criança que não pagou o ingresso, por tanto não tinha cadeira para ela, teve 

que sair 3 vezes da mesa, ressalta que a família veio de Ampere. Toda essa 

situação fica muito feio para o município. Outra questão não tinha mais fichas 

e venderam fichas na noite do café colonial.  Solicita que seja encaminhado 

ofício ao Secretário de Urbanismo Sr. Gilberto Bauer para que seja realizada a 

recuperação de Parte da Rua Nelson Machado, atrás do Ginásio de Esportes, 

próximo a propriedade do Sr. Thiago Dreier, foi retirado um tubo e não foi 

mais colocado, isso pode causar  acidentes. Solicita que seja encaminhado 

ofício ao Prefeito Municipal Sr. Helton Pfeifer para que seja feita a liberação 

para que a comunidade da Linha Bandeirantes faça a extensão da rede de água 

até a Igreja e o Pavilhão. Enfatiza que não vai ter gasto nenhum para a 

Administração, já temos todo o material necessário, é  apenas para água 

potável, pois temos cisterna para as outras atividades. Vereador José agradece 

e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Concorda com as  

palavras do Vereador Gilberto Rech,  conversou com o Sr. Nelcindo 

Hoffamann  um dias antes da café colonial e o mesmo informou que ia buscar 

a sua filha em Francisco Beltrão para receber a moção da Câmara Municipal.  

Informa que foi vendido ingressos no dia do lançamento da festa, porém no 

dia 05 de maio tentou comprar e não conseguiu mais ingressos. Vereador 

Izelso agradece e devolve a palavra. Presidente Elias comenta que durante o 
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café colonial foi chamado junto com os vereadores que estavam presentes para 

entregar a moção para a Miss Brasil Débora Hoffamann. Vai analisar os 

documentos entregues pelo Vereador Gilberto Casa. Agradece ao Vereador 

Alfredo e demais vereadores que estiveram presentes no evento do Proerd, 

infelizmente não pode participar. 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, 07 de Junho 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:_________________________________ 

 


