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Ata nº90/2019 

Ata da Nonagésima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. No dia 

doze de março 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 89/2019. 

Leitura do ofício recebido do Deputado Wilmar Reichembach, assunto:  

Resposta ao ofício nº 03/2019 Câmara Municipal Salgado Filho - PR. Leitura 

do Ofício Circular nº 66/2019 Prefeitura Municipal, assunto: Comissão 

Municipal de Enfrentamento a Violência. Leitura do ofício N.º56/2019 

recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ao ofício nº 18/2019 

Câmara Municipal. Leitura do ofício nº 58/2019 recebido da Prefeitura 

Municipal, assunto: respostas aos ofícios nº 17/2017 e 26/2019 Câmara 

Municipal.  Leitura do ofício nº 65/2019 recebido da Prefeitura Municipal, 

assunto: resposta ao ofício nº 05/2019. Leitura da Execução Orçamentária 

recebido da Câmara dos Deputados. Comissão de Finanças e Orçamento 

apresenta o Projeto de Decreto Legislativo N.º 001/2019. Súmula: Dispõe 

sobre o Julgamento das Contas do Exercício Financeiro de 2017 da Prefeitura 

Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná. O processo foi publicado e 

posteriormente disponível por trinta dias a Comissão de Finanças e 

Orçamento, a qual após análise formulou um parecer sobre o processo 

conforme determina o Regimento Interno desta Casa de Leis. Presidente Elias 

informa que o presente projeto de decreto será votado em primeira votação na 

próxima sessão. Todos os Vereadores do Legislativo apresentam a Moção de 

Aplausos nº 01/2019. Súmula: A Câmara Municipal de Salgado Filho, por 
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intermédio dos vereadores abaixo assinado, com amparo no artigo 110 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a presente moção de 

APLAUSOS pela conquista senhorita Debora Hoffmann ao ser eleita a miss 

Paraná e depois miss Brasil 2018. Presidente Elias informa que a presente 

moção será votada na próxima sessão ordinária.  Apresentação do 

Requerimento nº 01/2019. Autoria Vereador Marcelo. Súmula: A 

agroindústria Embutidos Salgado Filho de propriedade do Sr. Thiago 

Gonçalves iniciou os trabalho no município no início de 2019, diante disto 

solicito que a Administração Municipal veja a possibilidade de providenciar 

auxílio aluguel do local e Assistência Técnica Veterinária para está 

agroindústria. Justifica-se o pedido devido à importância da produção de 

embutidos e a possibilidade de geração de empregos. Vereador Marcelo 

realiza a defesa do Requerimento: explica a importância do auxilio a está 

agroindústria. Sr. Thiago Gonçalves também expõe as suas necessidades e 

relata que o veterinário municipal não pode assinar. Presidente Elias relata que 

vai conversar com a administração na busca de uma solução para o problema. 

Palavra a platéia: Sr. Vanderlei Vargas cumprimenta a todos. Agradece o 

reconhecimento dos vereadores pelo evento realizado. Relata que vai levar 

esse reconhecimento aos pais dos alunos, destaca o apoio recebido das várias 

áreas da administração em geral. Enfatiza que a escolinha é particular e temos 

muitas dificuldades no pagamento das mensalidades pelas famílias mais 

humildes, porém mesmo assim os alunos continuam participando. Pede o 

apoio dos vereadores para conversar com a administração na verificação na 

possibilidade de ajudar ainda mais a escolinha e esses alunos mais carentes, 

principalmente na questão do transporte. Relata que no próximo sábado temos 

uma viagem a realeza com três categorias de atletas. Enfatiza que cada aluno 

paga o seu almoço. Sr. Eloir Wronsk cumprimenta a todos. Comenta sobre o 
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evento realizado. Comenta que no  ano passado a prefeitura auxiliou com o 

transporte, neste sábado vamos fornecer o transporte novamente, gostaríamos 

do respaldo dos vereadores. Lembrando que todas essas crianças são alunos do 

município. Comenta sobre a possibilidade de realização novamente deste 

evento no próximo semestre. Convida os vereadores para amanhã à noite 

arbitral do vôlei de areia no Clube São Francisco. É um campeonato de pouco 

custo para o município, pois não pagamos a arbitragem. Diferente dos 

campeonatos de futebol. Convida a todos para participar do jogo da Copa 

Aeusupar em Palmas no próximo domingo. Relata os gastos com o 

campeonato regional; Comenta sobre o trabalho voluntário realizado pelo Sr. 

Edivaldo Vargas e também dos jogadores. Comenta sobre as assembleias e 

reuniões realizadas no CMEI e na Escola Municipal Professora Jaci Maria 

Lopes. Coloca-se a disposição no que for necessário. Sr. Carlos Savaris 

cumprimenta a todos. Relata participação em reunião juntamente com 

procuradores e o Promotor Fabrício responsável pelo Gepatria, para tratar de 

alguns assuntos como o Controle Interno e o Portal transparência. Passada a 

palavra aos Vereadores: Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta 

sobre a dengue e sobre as ações de combate e prevenção, entre elas o fumasse.  

Tece comentário sobre aplicações de multas para quem não cuidar da sua 

propriedade.  Explica a importância dos cuidados com as propriedades. 

Parabeniza  Sr. Vanderlei Vargas pelo trabalho realizado na Escolinha da 

Chapecoense e se coloca a disposição no que for necessário. Explica que vai 

ausentar-se da sessão devido a um velório no interior do município.  

Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Marcelo 

cumprimenta a todos.  Comenta sobre a necessidade de fazer uma melhoria no 

asfalto próximo a residência do Sr. Jair Pallas. O Secretário de Urbanismo Sr. 

Gilberto Bauer comenta que no local tem um degrau, porém é um pedido dos 
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moradores que continuem desta forma, porque caso contrário as pessoas não 

respeito o limite de velocidade. Mas vai verificar o que é possível fazer. 

Vereador Marcelo comenta sobre um pedido feito no ano anterior a para que 

fosse realizada a pintura do moto táxi.  Gostaria de saber se vai ser realizada 

ou não a pintura.  Sr. Gilberto Bauer explica que vai ser pintado daqui alguns 

dias. Relata que o problema está na empresa que entrega as tintas, no ano 

passado o produto não era boa qualidade. Vereador Marcelo explica que vai se 

ausentar da sessão porque devido a consulta médica. Vereador Marcelo 

agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos.  

Comenta sobre reunião no Clube São Francisco para tratar sobre o 

campeonato de voleibol. Já são vinte e oito equipes inscritas nas varias 

categorias. Comenta sobre a próxima partida domingo em Palmas. Comenta 

também sobre do trabalho voluntário realizado pelos Senhores Edivaldo 

Vargas e André do Nascimento no treinamento dos atletas. Comenta também 

sobre o andamento da construção dos muros na saída da cidade sentido a Flor 

da Serra do Sul.  Tece comentário sobre a reunião da  Acamsop e a grande 

participação dos vereadores, cerca de oitenta agentes políticos de toda a 

região. Também estavam presentes na reunião o Presidente Elias e o Vereador 

José. Explica que está sendo criada uma lei para que as Câmaras Municipais 

possam fazer o repasse de recursos, cerca de R$ 350,00 reais por entidade.  

Comenta também sobre a intenção da Acamsop de realizar cursos para os 

Vereadores e funcionários. Enfatiza que a reunião da festa do vinho está 

confirmada. Parabeniza Sr. Vanderlei Vargas pelo trabalho realizado. 

Agradece ao Sr. Gilberto Bauer pelo atendimento do problema da luz no 

Bairro São Francisco, porém já tem algumas lâmpadas queimadas. Sr. 

Gilberto Bauer informa que ouve rompimento do cabo e algumas lâmpadas 

queimaram. Informa que o problema muitas vezes está nos reatores, porém 
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terminou o nosso estoque de reatores e temos apenas lâmpadas. Nos próximos 

dias vai chegar reatores e vamos dar sequência no trabalho que é realizado a 

cada três meses, devido à dificuldade com a escada. Relata dificuldade na mão 

de obra, muitas vezes negam-se a realizar determinados serviços. Vereador 

Alfredo comenta sobre o possível rebaixamento do quebra - mola. Sr. Gilberto 

Bauer explica que já foi passado o rolo e talvez seja necessário retirar uma 

careira de pedras e nos últimos casos é necessário desmanchar o quebra - 

mola. Vereador Alfredo relata problema sobre o problema da água e barro sem 

escoamento no bairro São Francisco. Sr. Gilberto Bauer explica que o 

problema é no calçamento.  Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra.  

Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Vanderlei 

Vargas pelo evento realizado. Relata problema de saúde do seu pai e devido a 

isso a dificuldade de participação em alguns eventos. Solicita na medida do 

possível que a Secretaria de Urbanismo realize a limpeza da beira dos rios. 

Questiona o Sr. Gilberto Bauer como está o andamento do projeto de 

iluminação pública com lâmpadas de led. Sr. Gilberto Bauer explica que está 

andando o projeto. Vereador Gilberto Rech explica que gostaria que fosse 

avisado quando for realizada essa licitação, para que dessa forma possa 

entender como vai funcionar o projeto. Tece comentário sobre ofício recebido 

da Prefeitura Municipal contendo uma resposta um pouco entranha a uma 

solicitação que havia sido realizada. Diante disto não vai solicitar mais 

nenhum tipo de esclarecimento, vai procurar estar presente na prefeitura. O 

Seu objetivo era apenas  ter um entendimento do que acontece, essa é a nossa 

função enquanto Vereador. Acredita que tenha sido o jurídico da Prefeitura 

Municipal que respondeu a este ofício. Explica que já acompanhou bastante  o 

município,  se tivesse vindo a resposta seria melhor do que ter que olhar no 

site. Enfatiza que não tem desconfiança de valores. É nossa obrigação saber o 
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que é feito com os recursos públicos. Entende que são normais os gastos da 

prefeitura. Só queria saber a questão do remanejamento. Relata problemas de 

remanejamento da pasta da secretaria de obras.  Faz uma sugestão ao 

Presidente Elias para que as próximas audiências públicas sejam realizadas no 

período noturno para que desta forma haja maior participação dos Vereadores 

e do público em geral. Solicita que seja encaminhado ofício de agradecimento 

ao setor rodoviário pelo trabalho realizado nas estradas da Linha  Bandeirantes 

e Linha Quintino. Espera que seja feito um bom trabalho de recuperação nas 

estradas da Linha  São Roque e da Linha Rommel. Relata que as melhorias na 

estrada da linha Bandeirantes foi um pedido seu e do Vereador Elias no ano 

passado. Relata viagem a Curitiba e o encontro com o Deputado Federal 

Sergio Souza que vai representar o município. Visitou também o DER – 

Departamento de Estradas e Rodagens para tratar sobre a liberação das vigas 

da ponte que dá acesso ao Bairro Mirante do Bosque. Relata também almoço 

com o Ex - Deputdao João Arruda que garantiu o recurso para a retro 

escavadeira . Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador 

Alfredo ausenta-se da sessão devido a compromisso particular. Vereador 

Doelio cumprimenta a todos. Relata necessidade de adequação, cortes no 

estacionamento, principalmente em frente à Loja Pastre. Sr. Gilberto Bauer 

relata que o problema está na mão de obra. Relata que nos últimos 90 dias 

sempre teve três funcionários trabalhando na rede de água na Linha Três 

Barras. Relata os outros serviços realizados nos últimos meses e destaca a 

importância da contratação do serviço terceirizado. Vereador Doelio 

parabeniza Sr. Vanderlei Vargas pelo evento realizado. Enfatiza que sabe das 

dificuldades encontradas pelo Sr. Thiago Gonçalves. Comenta sobre o 

problema do abatedouro que tem que ser investido recursos para poder 

trabalhar e também sobre os valores devolvidos pelo Legislativo a Prefeitura 
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Municipal indicando a utilização nesta obra. Relata que foi solicitado uma 

emenda paramentar ao Deputado Wilmar Reichembach para ser realizada a 

recuperação do abatedouro. Coloca-se a disposição no que for necessário. 

Vereador Doelio agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta 

a todos.  Relata o problema de ferrugem nas grades da Biblioteca Municipal. 

Sr. Gilberto Bauer explica que já está sendo pensado neste serviço, porém 

também depende de  serviço terceirizado. Relata problema com uma empresa 

de fora, diferença de metragem. Buscamos uma empresa mais seria. Comenta 

também sobre possível propina por parte desta empresa, a qual colocou 

dinheiro em sua agenda. Vereador Izelso comenta sobre um pedido do 

Suplente de Vereador Sr. Gilmar de Oliveira para arrumar a barragem próxima 

ao Clube Juventus.  Sr. Gilberto Bauer explica que não é uma coisa simples, 

precisa de um projeto ambiental para mexer no leito do rio. Vereador Izelso 

parabeniza o Sr. Vanderlei Vargas pelo evento realizado.  Comenta sobre o 

pedido do Sr. Thiago Gonçalves, abatedouro e festa do vinho. Vereador Izelso 

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

comentário sobre o esporte. Relata problema de falta de tubos na subida 

próximo a propriedade do Sr. Sidi Peres e Ivanir Cechini. Sr. Gilberto Bauer 

explica que não tem tubulação e relata os trechos que tem. Vereador José 

explica que é ali está o problema. Agradece as melhorias realizadas na estrada 

da Linha Bandeirantes, ficou boa, porém levou dois anos para fazer essa 

recuperação. Não deu dois dias de serviço. Esse serviço deve ser feito mais 

seguido. Comenta sobre o seu medido sobre a associação era necessário trocar 

o estatuto da associação, porém isso não foi feito, portanto vai ter que pegar 

um trator particular. Solicita que seja encaminhado ofício ao Prefeito 

Municipal 0para que seja buscado as dez barracas para a associação que estão 

liberadas em Curitiba, as mesmas  já estão alocadas num barracão particular. 
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Comenta também sobre o ofício informando a liberação do caminhão para a 

Cooperativa Coopersal e os documentos que a Prefeitura Municipal deve 

providenciar até dia 17 de março de 2019. Enfatiza que já conversou o Sr. 

Voldinei Mattana a respeito do assunto.  Procurou o prefeito também, porém 

não encontrou. Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 

Casa cumprimenta a todos. Solicita que seja encaminhado ofício de 

parabenização aos organizadores da Gijoca. Parabeniza Sr. Vanderlei Vargas 

pelo evento realizado com os jovens. Cita alguns exemplos que podem 

auxiliar na manutenção desses jovens na escolinha, como por exemplo,  

apadrinhar os alunos. Vereador Gilberto Rech explica que o ofício informando 

sobre esse caminhão veio no dia 07 de março de 2019. O Sr. Voldinei Mattana 

está correndo atrás, mas foram apenas  cinco dias úteis. Enfatiza que foi 

liberado ainda início de fevereiro, quem demorou para passar foi o gabinete do 

Deputado. Vereador José ausenta-se da sessão devido a compromisso 

particular. Vereador Gilberto Casa explica que o prazo para conseguir todos os 

documentos necessários é até domingo. Porém é necessário coletar três 

orçamentos. Parabeniza Sr. Gilberto Bauer pelo trabalho realizado na rede de 

água da Linha Três Barras.  Enfatiza que buscou junto com a administração 

recursos para está obra, por entender  a necessidade dessas vinte e três 

famílias. Comenta sobre a importância da moção de aplausos a Miss Brasil 

Senhorita Débora Hoffmann. É uma grande honra para o município. Comenta 

também sobre a grande participação do público cerca de cento e sessenta 

pessoas no almoço beneficente ao Sr. Pedro Alves Vieira na comunidade da 

Linha Três Barras. Solicita que seja encaminhado ofício de parabenização pela 

organização do evento. Tece comentário sobre participação de uma reunião 

essa semana com representantes da Sanepar, relata os assuntos da reunião:  

parcerias com o município, saneamento básico,  ligações, rede de água da 
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Linha Turski e Vila Rural. Comenta que Visitou a obra da reforma da 

farmácia. Parabeniza Sr. Gilberto Bauer pelo trabalho desenvolvido. Comenta 

também sobre o trabalho das vigas da ponte  que dá acesso ao Bairro Mirante 

do Bosque iniciado no mandato do Ex-Prefeito Alberto Arisi. O qual foi 

reativado no mandato do Prefeito Helton  junto com o Deputado Ademar 

Traiano, estamos apenas guardando a liberação. Com relação ao 

Requerimento do Vereador Marcelo têm que ver a maneira legal de realizar o 

auxílio.  Comenta sobre o andamento da obra do barracão da empresa 

Giramar, no qual é um investindo em geração de empregos. Tece comentário 

sobre o Projeto de Decreto Nº 01/2019 que trata sobre as contas do Executivo 

do Exercício de 2017. O qual veio do Tribunal de Contas com parecer prévio 

pela aprovação com ressalvas, motivo do atrasa no envio dos dados do SIM-

AM, o qual não prejudicou a consulta de dados por parte do Tribunal, diante 

disto foram aprovadas pelo mesmo. Nós enquanto Comissão de Finanças e 

Orçamento após análise dos documentos, conversa com o Contador Sr. 

Maicon Hendges acatamos a decisão do Tribunal de Contas. Diante disto o 

projeto decreto vai passar por duas votações neste plenário a partir da próxima 

semana.  Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador 

Gilberto Rech comenta que o ofício do Deputado Francisquini ignora a 

Câmara Municipal. Pois é o Legislativo que deveria indicar a função deste 

caminhão. Se viesse o pedido para a destinação para o leite, nos aprovaríamos, 

porém tem que ver de que forma vai ser cedido. Enfatiza que já faz tempo que 

fez a solicitação para seja recuperada a estrada da Linha São Roque e ainda 

não foi atendido. Explica que as estradas tem um período de duração, como 

por exemplo, a da Linha Bandeirantes. Vereador Doelio acredita que os 

processos licitatórios devem ser abertos para todos os municípios. Presidente 

Elias relata que vai conversar com a administração a respeito do requerimento 
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do Vereador Marcelo. Agradece a participação do Vereador Gilberto Rech na 

Assembleia da Cresol. Parabeniza o Sr. Vanderlei Vargas pelo evento 

realizado. 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 Março 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:_________________________________ 

 


