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Ata nº45/2018 

Ata da  Quadragésima Quinta Sessão Ordinária da Décima 

Terceira Legislatura. No dia vinte de fevereiro 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 

todos os  vereadores. Pauta do dia: Leitura do Ofício resposta nº 

35/2018, recebido da Prefeitura Municipal. Leitura, aprovação e 

assinatura da Ata nº 44/2018. Leitura do Convite para Audiência 

Pública recebido do Estado do Paraná do Poder Legislativo. 

Leitura do Ofício nº 18/2018 recebido da Fundação Nacional de 

Saúde, assunto: Ordem bancária.  Leitura dos comunicados 

recebidos do Ministério da Educação: CM295123/2017; CM 

295124/2017; CM 356779/2017;  CM 356780/2017; CM 

295125/2017. Leitura do Informativo Unidades Móveis. Leitura do 

Edital de Convocação de Audiência Pública nº 01/2018 Câmara 

Municipal de Salgado Filho-PR. Sr. Voldinei Mattana 

cumprimenta a todos. Explica que os valores das diárias que são 

praticadas são valores mais baixos do que os que são praticados na 

região e também pela Câmara  Municipal desde o ano de 2016. 

Destaca o valor baixo que esta sendo pago principalmente aos 

servidores e também a dificuldade dos mesmos  pagar as despesas 

com as viagens necessárias. Vereador Gilberto Rech explica que 

não esta falando da questão do valor pago pelas diárias aos 

servidores e sim com relação aos valores dos cargos de Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários. Enfatiza que não analisa os outros 

municípios mas sim a nossa realidade. Os valores das Diárias da 

Câmara Municipal também tem que ser revistas. Explica que  
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achou um absurdo dois dos valores desta nova tabela, então deve 

ser revisto. Em virtude do exposto sugere que seja retirado de 

pauta o projeto para ser conversado com o executivo e ser revisto 

o que é necessário. Presidente Doelio solicita que os outros dois 

vereadores da Comissão de Finanças e Orçamente se manifestem 

com relação a colocação ou não do projeto em votação. Vereador 

Alfredo comenta que já utilizou diárias e sabe que os valores 

praticados hoje pela Prefeitura Municipal são muito baixos. 

Quando fala das Diárias do Prefeito Municipal os hotéis são 

diferenciados com valores bem mais alto, pois as vezes reuniões e 

conversas são marcadas nos próprios hotéis. Os valores das 

refeições também são maiores.Em viagens a Brasília por exemplo 

algumas reuniões são em restaurantes. Concorda com os valores 

deste projeto e matém a colocação do projeto para votação. 

Vereadora Teresinha concorda com alguns pontos que os dois 

vereadores colocaram, mas os demais que decidem. Tendo em 

vista um empate, Presidente Doelio desempata e coloca em 

votação o referido projeto. Primeira Votação do Projeto de Lei do 

Executivo nº 18/2018. O referido projeto recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara. Súmula:  

Dispõe sobre a forma de pagamento de despesas de viagens através 

da liberação de diárias.  Colocado em votação no plenário o 

projeto recebeu  04 votos favoráveis e 04 votos contrários, diante 

do resultado o Presidente  votou a favor do projeto, desempatando 

o mesmo. Desta forma o projeto fica aprovado em primeira 

votação com 05 votos favoráveis e 04 votos contrários. Primeira 

Votação do Projeto de Lei  nº 01 de 06 de Fevereiro de 2018. As 

Comissões Permanentes da Câmara deram parecer favorável ao 

Projeto de Lei. Súmula: Dá nome á rua existente na planta geral da 

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

“RUA WILMO PALLAS” a Rua 15 que se inicia na Rua Vereador 
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OsvinoKrause terminando na Rua 10.  Colocado em votação no 

plenário foi aprovado.Votação do Requerimento nº 01/2018. 

Autoria dos vereadores Gilberto Bauer e Alfredo Pereira dos 

Santos. Súmula: Solicita que a Administração Municipal estude a 

possibilidade de igualar os valores das horas máquinas prestadas 

pelo município e pelas  Associações.Colocado em votação no 

plenário foi aprovado com cinco votos favoráveis e três votos 

contrários. Votação do Requerimento nº 04/2018. Autoria vereador 

Gilberto Bauer. Súmula: Solicita que a Administração Municipal 

veja a viabilidade de providenciar a reforma da Casa Mortuária do 

município. Colocado em votação no plenário foi aprovado. 

Apresentação do Requerimento nº10/2018.Autoria Vereador 

Gilberto Rech. Súmula: Solicite que a Administração Municipal na 

medida do possível faça a construção de muro de contenção no 

Polongamento da Avenida Hermínio Fellipi. O mesmo deve dar 

continuação ao muro em frente ao Mercado Carniel e terminar na 

frente da fábrica de móveis do Senhor Doraci Turatto. Vereador 

Gilberto Rech defende seu requerimento: explica que quando 

chove entra terra na canaleta e vai para a tubulução. Desta forma 

gasta muito mais para limpar do que fazer o muro. Como também  

deixa mais bonita a entrada da cidade. E o custo desta construção 

não é alto. Vereador José sugere que fosse alargado um metro e 

meio o espaço pois não tem acostamento e fazer o muro até nas 

fábricas. Passada a palavra a platéia: Sr. Diogo gerente da Sicoob 

cumprimenta a todos e agradece pela oportunidade. Convida a 

todos para a Pré Assembleia da Cooperativa Sicoob com a 

prestação de contas e jantar  a ser realizado no dia 27/02/2018 as 

20:00 horas. Explica que a cooperativa  faz esse evento todo o 

ano. Gostaria de ver a possibilidade de adiantar um pouco a sessão 

para que os vereadores pudessem participar. Sr. Diogo comenta 

que o jantar vai ser feito pela equipe da APAE e o lucro todo 
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revertido para esta entidade. Tece comentário sobre uma lei que 

fazia nove anos que as cooperaticas buscavam, a qual trata da 

movimentação bancária pelos os órgão municipais nas 

cooperativas, pois até a publicação desta lei era permitido aos 

órgãos municipais movimentar recursos apenas pelas instituições 

oficiais, hoje ela permite aos municípios, valorizar as 

cooperativas. Enfatiza que na Câmara Municipal já esta sendo 

analisado pelo jurídico e foi aberta uma demanda junto  ao 

Tribunal de Contas para verificar esta possibilidade,e a proposta 

esta sendo levada também para a Prefeitura Municipal. Lembra 

que as cooperativas trasem grandes vantagens para o município. 

Presidente Doelio é favorável esta nova lei Federal. Ex-Prefeito 

Municipal Senhor Alberto Arisi cumprimenta a todos. Comenta  

sobre a decisão do Tribunal de Contas no qual esta sendo julgado e 

pode vir a ter que devolver valores referente ao INSS do ano de 

2015 o qual deixou de ser recolhido no mês de dezembro de 2015 

e foi pago em fevereiro de 2016, em virtude disto gerou uma multa 

aos cofres do município. Explica que também gerou um problema 

para Câmara Municipal. Comenta que já esta buscando fazer a 

defesa, quer resolver o problema o mais rápido possível, pois 

pretende ser candidato, esta disponível para esclarecer qualquer 

dúvida. Enfatiza que não foi desvio de dinheiro, no mês de 

dezembro o município não tinha dinheiro para pagar, desta forma 

foi paga em fevereiro. Enfatiza que o Contador e o Financeiro  

avisaram que não poderia ser feito desta forma, foi uma decisão do 

prefeito. Presidente Doelio questiona caso não consiga reverter a 

sentença o Senhor poderá disputar as eleições. Sr. Alberto Arisi 

comenta que esta apto a ser candidato. Acredita que os valores são 

menores e também vai ser pedido um parcelamento. Vereador 

Gilberto Rech comenta que em  2009 o Sr. Alberto Arisi assumiu a 

administração com o pagamento dos funcionários dos 33% das 
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férias em atraso  e não deu problema algum,porém em 2015 pagou 

tudo para os funcionários e  assumiu o risco, mas com certeza 

valeu a pena. Explica que tem o seu voto em uma próxima eleição. 

Durante os seus mandatos gerou renda,empregos, melhorou muito 

as coisas, várias obras que estão sendo inalguradas atualmente no 

município, são frutos do seu trabalho. Sr. Alberto Arisi comenta 

que em 2004 perdeu a eleição mas a sua plataforma de campanha 

era geração de empregos. E no final do seu mandato em 2016 saiu 

com a consciença tranquila, pois conseguiu gerar vários empregos 

nos seus dois mandatos. Vereador Alfredo comenta que foi uma 

operação  financeira legal. Senhor Alberto Arisi agradece a 

oportunidade e se coloca a disposição da Câmara Municipal para 

qualquer esclarecimento.Passada a palavra aos vereadores: 

Vereador  Marcelo cumprimentou a todos. Solicita ofício para o 

setor de Urbanismo para que seja feito o recolhimento do lixo 

reciclável no interior do município. Solicita ofício para a 

Assistente  Social Sra. Silvana Welter para que informe a esta casa 

de leis como esta o Projeto Renda  Família Paranaense – 

Agricultor Familiar, o qual é um recurso através do fundo perdido, 

com cerca de três mil reais que vem para as famílias. Gostaria de 

saber se já veio o recurso para as famílias, e se tem prazo para vir 

esse dinheiro.Vereador Gilberto Rech exlica que é um 

financiamento sem juro, a família só vai poder participar se estiver 

com o CPF limpo, e faz parte do Programa Família Paranaense. 

Vereador Marcelo comenta que algumas famílias não estavam 

conseguindo se cadastrar no programa. Vereador  Izelso 

cumprimenta a todos. Comenta que o Sr. Alberto Airisi talves 

tenha feito a coisa não tão certa, mas se defendeu bonito, veio a  

sua casa e explicou toda a situação, e desta forma entendeu o 

problema. Muitas pessoas falam mal, mas não tem consciência do 

que realmente é veradade, é a favor do Sr. Alberto Arisi. Vereador 
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José cumprimenta a todos. Agradece ao Sr. Diogo pelo convite, 

sugere que seja antecipada o horário da sessão  ou cortada a fala 

dos vereadores para que desta forma possam participar da pré 

assembleia da Sicoob. Explica que votou contra o projeto das 

diárias, porque tem muita diferença de valores,  e os prefeitos por 

exemplo podem economizar um pouco durante as vieagens. Com 

relação ao Requerimento nº 01/2018 votou contra pois as 

associações estão cobrando muito alto o valor das horas máquinas. 

Com relação ao recolhimento do lixo no interior do município faz 

mais de oito meses que isso não ocorre. Gostaria que presidente 

revise a forma de disposição das palavras dos vereadores, porque 

já estamos na segunda sessão e os três vereadores da oposição 

sempre  falam primeiro, então é necessário que aja um rodízio das 

falas. Solicita ao Senhor Eloir Wronski que o ônibus escolar passe 

até na sua casa pelo menos de meio dia, pois tem 3 crianças que 

estudam e precisam do transporte. Ano que vem tem mais uma 

criança que  vai começar a estudar. Vereador Gilberto Bauer 

cumprimenta a todos, agradece aos votos  favoráveis ao projeto de 

lei, resalta importância de lembrar das pessoa que fizeram o bem 

para o município. Agradece aos votos favoráveis ao Requerimento 

da reforma da casa mortuário. Com relação ao  requerimento das 

horas máquinas é necessário que as associações e a administração 

conversem sobre os valores das horas máquinas para igualar e 

achar um preço justo. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a 

todos. Comenta que estaremos presente no evento da Sicoob, a 

cooperativa é parceira na nossa agricultura e do comércio.Acha  

importante fazer a sessão um pouco antes para que todos possam  

participar do evento. Comenta que nos últimos seis meses elevou o 

valor do óleo diesel, daí a elevação nos valores das horas 

máquinas. Foi favorável ao requerimento da reforma da Casa 

Mortuário, para dar um conforto melhor as famílias. Votou 
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favorável ao projeto de lei para dar o nome de rua Wilmo 

Pallas.Passa a palavra ao Sr. Eloir Wronski. Sr. Eloir Wronski 

cumprimenta a todos. Questiona quem são os alunos que precisam 

do transporte. Vereador José relata quem são os alunos: sua filha; 

o filho do Valdir Hoffmam,  e o filho do Amarildo dos Santos. Sr. 

Eloir Wronski pergunta aonde essas crianças residem. Vereador 

José Favaretto explica que  eles residem em Flor da Serra do Sul. 

Sr. Eloir explica se as crianças vem até la em cima, o transporte 

pode trazer. Não vai colocar os seu CPF em jogo, para responder 

no Tribunal de Contas.  Veredor José questiona como que a 8 anos 

atrás esse transporte era feito. Sr. Eloir Wronski explica que o 

ônibus só pode circular dentro do município, pela lei que existe 

não pode pegar as crianças fora dos limites do município. 

Vereador Gilberto Casa explica que o município é alvo de várias 

denuncias de transporte de idosos e dos estudantes, então não da 

para correr o risco do ônibus escolar ser pego fora da sua 

jurisdição. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. 

Agradece ao convite do Sr. Diogo, tem as contas da sua família na 

cooperativa. Comenta que não muda seu voto.  Os funcionários 

vão ter aumento em abril de cerca de 2%, e as diárias aumentou 

mais de 50%. Comenta que não devíamos votar valores e sim 

apenas o projeto, e a tabela de valores deveria ser feito em forma 

de Decreto pelo executivo. Com relação ao Requerimento das 

associações deve ser conversado e os serviço deve ser avaliado 

individualmente,deve ser feito o levantamento de custos, e também 

cada associação tem uma diretoria que deve ser respeitada. Explica 

que a administração tem equipamentos no pátio para constituir 

mais uma associação para que abranja tooda o município. As horas 

máquinas tem que ser pagas antecipadas, pois a uma inadiplência 

muito grande. Tem um trator deve ser usado por todas as 

associações. Parabeniza o Sicoob por fazer o evento com em 
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parceria com APAE. Explica que o seu filho fez um trabalho com 

as notas fiscais no município e já arrecadou para APAE mais de 

treze mil reais. Não discute o pagamento das diárias, por exemplo, 

a Câmara de Vereadores não tem diferença de valores entre 

vereadores e servidores. Solicita que a Secretária fassa a leitura 

das comparações das Diárias da Câmara Municipal e da Prefeitura 

Municipal. Parabeniza a Educação e a Administração pela 

construção de mais duas salas no CMEI, parabeniza também por 

várias obras no município: quadra da APAE, centro de eventos, 

calçamento, entre outros. Comenta sobre a decisão do Tribunal de 

Contas sobre a questão do Ex-Prefeito Alberto Arisi. Comenta que 

alguns anos atrás teve um vereador que foi defendido pelo Ex- 

Prefeito Alberto Arisi porque aumentou os valores dos salários  

enquanto era presidente,o que não é permitido por lei.Vereador 

Alfredo cumprimenta a todos.Agradece ao convite recebido da 

Sicoob. Com relação as diárias defende pelo conhecimento e 

função que desempenhou. Comenta sobre os requerimentos 

aprovados essa noite.Solicita ofício ao Setor de Urbanismo para 

que seja construído um muro de contenção na rua Valentim Rigues 

no Bairro Salgadinho. Solicita também que seja realizada a 

Recuperação da calçada em frente ao lote da família Carniel, no 

qual foi feito terraplanagem e ficou a calçada estragada. Comenta 

sobre o Requerimento nº 01/2018 não é para aumentar o valor das 

horas máquinas, mas que seja igualitário os valores 

praticados,explica também que  cada maquinário tem um preço. 

Enfatiza que as associações foram criadas para receber o apoio do 

município. Comenta sobre concertos das máquinas da Prefeitura. 

Comenta também sobre as finais do campeonato. Parabeniza os 

Senhores Eloir Wronski e Ronaldo Frigo pelo excelente  trabalho 

realizado. Comenta sobre o campeonato da AESUPAR. Comenta 

sobre as obras nas estradas rurais, agradece ao governo pela 
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viabilização destas obras: recuperação linha concórdia, ponte da 

linha azzoline. Comenta que logo vai iniciar o campeonato de 

bocha. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Agradece  pelo 

convite recebido da Sicoob, já são parceiros da cooperativa. 

Presidente Doelio agradece a preseça de cada um, agradece o 

convite recebido da Sicoob, vamos abreviar o máximo possível a 

sessão da semana que vem.  Nada mais eu Carla a Luciane 

Barcarol lavrei a represente ata,  que lida e provada, vai ser 

assinada e pelo  presidente, vereadores e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 20 de Fevereiro de 

2018. 

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

GilbertoB auer :______________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________ _________________________ 

Gilberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


