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Ata nº87/2019 

Ata da Octagésima Sétima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia doze de fevereiro 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 86/2019.  

Leitura do convite para a Conferência Municipal da Saúde recebido da 

Secretaria da Saúde. Leitura do convite para a Audiência Pública: alternativas 

ao fim da taxa de importação do leite, recebido da AMSOP. Passada a palavra 

a platéia: Sr. Eloir Wronsk cumprimenta a todos.  Agradece pela compreensão 

na votação do projeto de Lei do Executivo nº 10/2019.  Relata a grande  

preocupação  com o inchaço no número de professores da rede municipal de 

ensino. Como acontece atualmente na rede estadual. Relata que foram 

chamados dois professores do concurso de trinta horas e um do concurso de 

vinte horas. Explica como funciona a distribuição de aulas e os ajustes 

necessários que são realizados. Comenta sobre os gastos da secretária da 

educação que chegaram a 30.8. Explica que não trabalha diretamente com 

dinheiro, apenas com a parte pedagógica, quem trabalha com os recursos é o 

financeiro da Prefeitura, mas estou sempre a par das atividades realizadas. 

Comenta sobre a construção de mais duas salas de aulas no CMEI. Relata que 

a Secretaria de Educação foi uma das que mais economizou no ano passado, o 

recurso diminui e os materias necessários aumentaram muito. Inclusive recebo 

o meu salário do estado gerando uma economia para o município.  Relata a 

diferença nos valores de salários pagos aos professores que possuem aulas 

extraordinárias e aos professores concursados. Acredita que todas as pessoas 
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têm direito trabalhar quarenta horas semanais, pois o investimento para a 

formação é grande. Relata que o salário da rede Estadual é bom, tenho 

algumas perdas por estar trabalhando no município. Acredita que chegou à 

Secretaria de Educação por competência, nunca teve padrinhos, na sua carreira 

profissional possui doze anos na direção, dois anos de documentador, 

totalizando vinte e três anos de trabalho com a educação.  Enfatiza que sempre 

faz o melhor pela educação do município. Assumiu a Secretaria da Educação a 

pedido do Prefeito Helton e de alguns Vereadores. Até mencionou em sair, 

porém todos os funcionários a frente da direção e coordenação mencionaram 

que sairiam também, diante disto resolveu continuar na Secretaria da 

Educação pelo bom andamento dos trabalhos. Enfatiza que nunca tratou 

ninguém diferente por causa de política. Todos são profissionais da educação. 

Pede aos vereadores que também tenham respeito com os professores e os 

funcionários da educação. Coloca a Secretaria da Educação disposição dos 

Vereadores. Explica que nunca tomou decisões sozinho, os vereadores da base 

sempre estiveram juntos. Passada a palavra aos Vereadores: Vereador Izelso 

cumprimenta a todos.  Questiona se o ônibus que faz o transporte escolar para 

a Linha São Brás tem que  voltar para o pátio da prefeitura todos os dias. Sr. 

Eloir Wronsk esclarece que o ônibus não deve voltar por causa do gasto.  

Explica que o Motorista Regional vai ser chamado nos próximos dias. 

Vereador Izelso questiona a respeito de um pedido que o Vereador Alfredo fez 

no passado a respeito de um calçamento a ser construído no Bairro São 

Francisco.  Vereador Alfredo explica que esse calçamento ligaria o Bairro São 

Francisco Alto ao Bairro São Francisco Baixo, no momento a rua está fechada 

e é necessário fazer a desafetação, para a construção desse calçamento seriam 

utilizados recursos próprios. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. 

Vereador José cumprimenta a todos.  Solicita que seja encaminhado ofício ao 
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Prefeito Municipal juntamente com o abaixo assinado entregue na semana 

passada a Câmara de Vereadores, relatando o problema da Rua 33 e 

solicitando que sejam tomadas as ações necessárias para resolver o problema. 

Explica que caso não seja solucionado o problema as pessoas que fizeram o 

abaixo assinado vão levar essa caso para frente. Relata que conversou com o 

Prefeito Helton na quarta e esperara a resolução dos problemas do transporte 

escolar e da associação. Comenta sobre as mudanças nas linhas do transporte 

escolar e da economia gerada. Vereador José agradece e devolve a palavra. 

Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta sobre a competência 

do Sr. Eloir Wronsk para o cargo de Secretário da Educação.   Solicita que 

seja encaminhado ofício ao Executivo a pedido do Sr. Ronaldo Smaniotto 

reivindicando que seja encaminhada uma Lei do Executivo para o Legislativo 

para que seja feita a desafetação de uma estrada rural desativada conforme 

Memorial Descritivo e demais documentos. Os quais devem ser encaminhados 

a administração e entregue aos Vereadores.   Relata também que o objetivo 

deste pedido é melhor utilizar a propriedade, pois são aproximadamente dez 

anos que essa estrada não recebe manutenção. O proprietário contratou uma 

empresa que fez um estudo necessário. Relata a metragem da estrada.  

Comenta sobre a declaração dos vizinhos que são favoráveis ao fechamento de 

parte da estrada. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. 

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre a competência do 

Sr. Eloir Wronsk para o cargo de Secretário da Educação e também como 

professor. Comenta sobre o papel importante que o teve professor em sala de 

aula na educação dos filhos. Parabeniza pelo trabalho desenvolvido durante a 

sua carreira profissional. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. 

Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta sobre a competência do Sr. 

Eloir Wronsk para o cargo de Secretário da Educação.  Solicita que seja 
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encaminhado ofício a Secretaria de Urbanismo para que sejam tomadas 

providencias necessárias para resolver o problema da iluminação pública 

(lâmpadas queimadas) no Bairro São Francisco Alto. Relata pequeno furto não 

registrado na delegacia ocorrido no bairro. Comenta também sobre furto 

registrado na polícia ocorrido na Linha Sertãozinho. Solicita outro ofício a 

Secretaria de Urbanismo para que seja rebaixado o quebra-mola localizado em 

frente ao Bar do Seco no Bairro São Francisco Baixo. Relata que este é um 

pedido dos moradores para melhorar a trafegabilidade do local. Comenta que 

o Sr. Levi Ribeiro é o novo encarregado para o Departaemnto de Esportes. 

Comenta também sobre um campeonato  municipal de vôlei que será realizado 

no Clube São Francisco. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. 

Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Solicita que seja encaminhado 

Ofício ao Secretário de Administração Sr. Ronaldo Frigo informando que 

grande parte das secretarias durante esses dois anos não fizeram nenhuma 

prestação de contas a essa Casa de Leis, como por exemplo, a Secretaria da 

Agricultura. Com exceção a Secretaria de Saúde que já fez algumas prestações 

de contas. Bem como também precisamos saber os limites que cada secretaria 

dispõe em seu orçamento e onde estão sendo aplicados esses recursos. Nós 

enquanto Vereadores temos o dever de fiscalizar e cumprir a lei. Relata que 

não disse que ninguém é incompetente, apenas está faltando os relatórios. 

Enfatiza que estamos trabalhando no escuro, precisamos dos relatórios. 

Explica que não concorda com os ônibus do transporte escolar saindo fora do 

município, se acontece um acidente somos os responsáveis.  Enfatiza que 

nunca denegriu a imagem de ninguém. Comenta que os gastos entre duas 

secretarias chegaram a 51%. Foram realizados decretos remanejamento de 

valores no decorrer do ano de 2018. E nós vereadores não temos 

conhecimento. Caso tivéssemos recebidos os relatórios poderíamos conversar 
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sobre os gastos das secretarias e procurar soluções para os problemas. Relata 

possível problema com a secretaria da agricultura, estamos com quatro 

técnicos andando.  Não sabemos da onde sai a diferença para cobrir os gastos 

das  secretarias.  Comenta que em outubro de 2018 já não foi mais possível 

pagar hora extras aos servidores do setor de obras. Ai vários vereadores 

reclamam que os seus pedidos não foram atendidos, mas não tinha dinheiro 

para este setor. Comenta que não foi competente para assumir uma pasta ate 

hoje, porém nunca abandonou nada que tenha começado.  Sabe das reuniões 

que fazem para falar sobre a sua pessoa. Relata que não deve nada para 

ninguém. Se precisar é candidato na próxima eleição. Comenta sobre fato 

ocorrido onde buscou recursos junto ao governo e no final do ano mudou o 

objeto, mandaram ofício pedindo outra coisa, ficou muito triste com essa 

informação. Pede desculpas ao Sr. Eloir Wronsk, mas a gestão é feita por um 

grupo. Comenta sobre as diferenças dos professores do município e do estado.  

Comenta sobre o aumento dos alunos na rede municipal e a diminuição dos 

alunos na rede estadual. Percebe nas palavras do vereador Gilberto Casa que 

atrapalha a administração. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a 

palavra. Vereador Gilberto Casa comenta que em momento algum citou o 

nome do Vereador Gilberto Rech em suas falas. Acredita que está 

acontecendo algum equivoco. Vereador Doelio cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a entrega dos resfriadores aos agricultores na semana passada. 

Mais uma vez o município e o estado apoiando o setor leiteiro, enquanto o 

governo federal retirando a barreira de impostos da união européia. Vai 

agravar ainda mais a crise no setor, o pequeno produtor não consegue 

competir. Isso vai prejudicar principalmente agricultura familiar.  Em nosso 

município cerca de 80 % das propriedades sobrevivem do leite. Relata fato 

corrido há dois anos com o leite vindo do Uruguai. Vereador Doelio agradece 
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e devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Solicita que seja 

encaminhado ofício ao Patrão do CTG Recanto dos Tropeiro Sr. Amarildo  

Smaniotto pela realização do baile de formatura do curso de dança, um grande 

evento, bem organizado. Comenta sobre o campeonato esportivo Aesupar. Sr. 

Eloir Wronski explica que no ano passado esqueceu da reunião e por isso não 

puderam participar, mas neste ano o município vai estar presente no 

campeonato. Explica que o Sr. Levi Ribeiro vai estar à frente do 

Departamento de Cultura. Vereador Marcelo solicita que seja encaminhado 

ofício a administração para que seja verificado a respeito do outdoor 

localizado na entrada da cidade, se o terreno pertence ao setor público ou 

privado. E se existe alguma legislação municipal que regulamenta o uso desse 

tipo de publicidade. Enfatiza que o mesmo tem propaganda de um 

supermercado de Francisco Beltrão, o que acaba prejudicando o comércio 

local, enfatiza ainda que o referido comércio não contribui com o município.  

Aguarda resposta da administração.  Vereador Marcelo agradece e devolve a 

palavra. Presidente Elias agradece o Secretário de Obras Sr. Francisco Caumo 

pela realização do serviço próximo ao CTG Recanto dos Tropeiros. 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, 12 de Fevereiro de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 
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Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


