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Ata nº 93/2019 

Ata da Nonagésima Terceira Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia dois de abril 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 92/2019.  Leitura do ofício nº 98/2019 recebido da Prefeitura 

Municipal, assunto: sessão ordinária. Leitura do ofício nº 101/2019 recebido 

da Prefeitura Municipal, assunto: sessão ordinária. Apresentação do Projeto de 

Lei nº 11, de 28 de março de 2019. Súmula: Institui gratificação por encargo 

devida aos servidores designados para atuarem na Comissão Permanente de 

Licitações, como Pregoeiro, Membros da Equipe de Apoio ou Leiloeiro na 

forma que abaixo específica. Presidente Elias convoca as comissões 

permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os 

pareceres do referido projeto. Apresentação do Projeto de Lei nº 12, de 28 de 

março de 2019. Súmula: Altera e acrescenta dispositivos a Lei Municipal nº 

40, de 07 de novembro de 2011 que “Reestrutura a organização administrativa 

da Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná” e dá outras 

providências. Presidente Elias convoca as comissões permanentes de Finanças 

e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do referido 

projeto. Vereador Gilberto Rech comenta que é necessário analisar melhor  o 

projeto. Relata que é contra a criação de novos cargos. Explica que falta o 

projeto antigo para poder ser feita a análise correta. Vereadores Gilberto Rech 

e Alfredo expõem alguns pontos que precisam de esclarecimentos:  quanto a 

mudança do organograma administrativo disposto no presente projeto em seu 
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artigo primeiro, o qual modifica o artigo 21 da Lei Municipal de 07 de 

novembro de 2011. Ainda, solicitam que seja verificada a situação constante 

no anexo II do projeto de lei, onde consta que o Diretor do Departamento de 

Esporte, sendo o mesmo cargo comissionado, o mesmo está atualmente no 

exercício de sua função com o símbolo CC-04 e no presente projeto está sendo 

enquadrado como CC-03, sendo que o presente projeto não prevê alteração de 

subsídios para essa função. Presidente Elias solicita que seja encaminhado 

ofício a Prefeitura Municipal para que o responsável pelo projeto de lei nº 

12/2019 compareça na próxima sessão ordinária para realizar alguns 

esclarecimentos a respeito do mesmo. Apresentação do Projeto de Lei nº 13, 

de 28 de março de 2019. Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

abrir um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de 

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

providências. Presidente Elias convoca as comissões permanentes de Finanças 

e Orçamento e Justiça e Redação para realizarem os pareceres do referido 

projeto. Passada a palavra a platéia: Sr. Francisco Caumo cumprimenta a 

todos. Comenta sobre os serviços e melhorias de estradas que estão sendo 

realizados no interior do município. Pede o apoio dos vereadores na 

divulgação junto aos agricultores na importância da conservação das estradas 

(passar veneno).   Explica que não têm pedidos de serviços particulares em 

atraso, com exceção as estradas. Relata que falta caminhão para levar as 

máquinas nos lugares necessários. Pede a colaboração dos vereadores na 

informação de quais estradas precisam ser arrumadas. Cita os trechos de 

estradas mais complicados de trafegabilidade e que precisam ser recuperadas 

com urgência. Convida os vereadores para acompanhar os serviços no interior 

do município. Vereador Izelso questiona se os agricultores aceitam passar 

veneno nas laterais das estradas. Sr. Francisco Caumo explica que sim. Relata 
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que no município de Flor da Serra do Sul é a Prefeitura que passa.  Explica 

que teve alguns atrasos no trabalho devido problema com uma patrola e férias 

dos funcionários.  Enfermeira Sr. Francieli Machado cumprimenta a todos. 

Agradece aos Vereadores pela colaboração e participação no mutirão 

realizado pela equipe da Secretaria da Saúde.  Informa a situação atual do 

município: 29 casos suspeitos, 05 positivos, 05 aguardando o resultado dos 

exames e 19 foram descartados. Sr. Ivan Carbonera  cumprimenta a todos.  

Explica que serão realizados 5 ciclos de fumasse no município, com intervalo 

de 2 dias. O carro de som está passando antes do fumasse para informar os 

cuidados que as pessoas devem tomar durante este processo. Pede o apoio dos 

vereadores na conscientização dos moradores com relação aos cuidados com 

os possíveis criadouros do mosquito. Comenta sobre a remoção dos focos. 

Agradece a todos que apoiaram o mutirão realizado na semana passada. 

Ressalta grande preocupação com o problema da dengue. Sra. Ketlen Nunes 

cumprimenta a todos. Explica que o mutirão realizado não é uma situação de 

praxe, foi apenas uma questão de emergência, não temos intenção de fazer 

isso novamente, esses cuidados são de responsabilidade de cada morador. 

Relata que a unidade de saúde ficou fechada durante dois dias, foi atendido 

somente urgência e emergência. Relata que iniciou a reforma do posto de 

saúde na segunda-feira, o plantão está funcionando na clinica da mulher 

provisoriamente.  Ressalta as modificações que serão feitas para se enquadrar 

nas normas da vigilância sanitária.  Informa sobre a mudança da farmácia do 

posto de saúde. Sr. Ivan explica como funciona a passagem do fumasse. Nos 

locais que tem aglomeração de pessoas não é passado.  É necessário trabalhar 

a questão de conscientização. Explica o ciclo de vida do mosquito, 

contaminação e doença. Restrições com relação à aplicação do fumasse. 

Vereador Gilberto Rech questiona se depois que foi passado o fumasse ainda 
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apareceram pessoas com sintomas da dengue e quais foram os pontos da 

cidade que mais foram recolhidos lixo. Sra. Ketlen explica que em todos os 

bairros do município foram recolhido lixo. Sra. Francieli explica que 

continuaram aparecer pessoas com sintomas da doença. Relata sintomas, 

exames e ciclo da doença. Sr. Edivaldo Vargas agradece o apoio recebido ao 

campeonato regional. Cita a importancia da participação dos atletas.  Relata as 

dificuldades encontradas, atletas de fora que participam em outras equipes. 

Enfatiza que trabalhamos  apenas com os atletas do município, os quais não 

ganham nada para jogar. Então é necessário que os torcedores tenham 

paciência, os xingamentos são desnecessários. Passada a palavra aos 

Vereadores: Vereador Izelso cumprimenta a todos. Agradece a presença de 

todos e devolve a palavra. Vereador José cumprimenta a todos. Agradece o 

trabalho realizado pelo setor de saúde no recolhimento dos possíveis 

criadouros, não seria a função do setor e sim de cada morador. Questiona se 

não veio às respostas aos ofícios solicitados há 15 dias atrás. A secretaria 

informa que não. Comenta sobre algumas estradas que precisam de melhorias. 

Comenta sobre a passagem de veneno nas laterais das estradas. Vereador José 

agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. 

Parabeniza a  equipe da saúde pelo trabalho realizado no mutirão de 

recolhimento de possíveis criadouros. Parabeniza Francisco Caumo e a sua 

equipe, pelo trabalho realizado nas estradas da Linha União da Serra e Linha 

Quintino. Comenta que o período de chuvas atrapalhou bastante o trabalho. 

Comenta também que a passagem de veneno é importante para a conservação 

das estradas. Explica que antigamente os próprios moradores faziam a limpeza 

das estradas. Enfatiza que o município não pode passar veneno.  Comenta 

sobre a importancia da passagem de fumasse no município. Parabéns ao Setor 

de Saúde pelo atendimento dispensado aos munícipes. Relata dificuldades 
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encontradas pelas pessoas que residem em outros municípios. Enfatiza que na 

região sudoeste têm poucos municípios que possuem atendimento 24 horas. 

Comenta sobre a reforma do posto de saúde e ampliação da rede trifásica de 

luz no interior. Tece comentário sobre alguns trechos que é necessário fazer 

algumas melhorias no interior do município.  Vereador Gilberto Casa 

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

Coloca-se se a disposição no que for necessário. Agradece pelo trabalho 

desenvolvido pelo Sr. Ivan Carbonera, Sra. Ketlen Nunes, Sra. Francieli 

Machado e Francisco Caumo. Relata estradas que foram recuperadas, mas que 

devido à chuva precisam novamente de melhorias, como por exemplo, a da 

Linha  Sertãozinho. Relata mais alguns pontos que precisam de melhorias. 

Comenta sobre a importancia de passar veneno nas laterais das estradas para 

sua melhor conservação. Explica que três dos municípios vizinhos é a própria 

prefeitura que faz a passagem de veneno.  Vereadora Teresinha agradece e 

devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Comenta que é 

favorável ao Projeto de Lei 12/2019, porém precisamos de alguns 

esclarecimentos, e que o mesmo esteja de acordo com a lei, para que não haja 

problemas futuros. Comenta sobre o trabalho sério realizado pelo Sr. Edivaldo 

Vargas. Enfatiza a necessidade de valorizar os atletas  do município. Ressalta 

o que alguns atletas possuem o título de eleitor em outro município para que 

desta forma possam jogar nos respectivos times. Relata que o jovem Kaun 

Riva está fazendo testes no Flamengo. Enfatiza a importancia do esporte para 

todas as pessoas. Parabeniza o Sr. Francisco Caumo e a sua equipe pelo 

trabalho que vem desenvolvendo no município. Convida a todos para o 

campeonato de voleibol no próximo fim de semana. E para o Campeonato 

Regional no próximo domingo contra o time de Palmas. Lembra fato ocorrido 

na disputa do  ano que acabou prejudicando a nossa equipe. Vereador Alfredo 
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agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a importancia dos esclarecimentos realizados pela equipe de 

saúde. Comenta também que cada pessoa deve fazer a sua parte no combate 

contra o mosquito transmissor da dengue. Parabeniza o Sr. Francisco Caumo e 

a sua equipe pelo bom trabalho realizado no interior do município, apesar das 

chuvas terem prejudica o trabalho. Enfatiza que foram poucos dias úteis de 

trabalho com tempo bom e sem ter uma máquina quebrada. Mas o trabalho 

que foi feito é de qualidade. Explica que agora é necessário fazer uma 

operação tapa buraco nas estradas e depois continuar o trabalho completo 

normalmente. Comenta sobre a necessidade de recursos para aquisição da 

prancha e a possibilidade de fazer leilão para obter recursos necessários para a 

compra. Solicita que seja encaminhado ofício para a Administração Municipal 

para que seja adquira uma prancha hidráulica de ferro para transporte de 

máquinas no setor de obras da prefeitura, a qual vai ajudar o setor quando da 

necessidade de levar equipamentos até o local onde serão realizados os 

serviços, sendo que a prefeitura possui uma, mas a mesma já encontra-se sem 

condições de uso por estar muita velha. Agradece pelo trabalho desenvolvido 

pelo Sr. Ivan Carbonera, Sra. Ketlen Nunes, Sra. Francieli Machado no 

enfrentamento contra a dengue. Agradece ao trabalho voluntário realizado 

pelo Sr. Edivaldo Vargas no treinamento dos atletas. Ressalta a importancia 

do esporte em todas as idades. Comenta que para haver reajuste salarial é 

necessário mostrar serviço. Com relação ao setor da vigilância sanitária é a 

favor do reajuste, porém do departamento de esportes ainda não. Devemos 

pensar no quadro de funcionários de todo o município. Respeita a opinião de 

todos os vereadores e espera que cada um de a sua opinião.  Estamos aqui para 

fiscalizar. Comenta que não concorda com a licitação das peças de veículos 

realizada pela Prefeitura Municipal.  Explica que tem um programa que é 



Página 7 de 9 
 

comprado para fazer a analise do processo, porém nós não temos acesso. 

Gostaria que o Presidente procurasse orientação com o jurídico para instalar 

no computador da câmara este programa, ou fazer a aquisição do mesmo para 

consulta dos Vereadores. Ou podemos contratar um mecânico para fiscalizar, 

a prefeitura está sendo vítima destas empresas. Relata fato ocorrido com peças 

e veículo. Comenta sobre grande número de ações movidas contra a prefeitura 

municipal mais de 100 algumas são bem antigas. Não é correto colocar a 

prefeitura na justiça. Relata fato ocorrido no mandato do Ex-Prefeito 

Amarildo Smaniotto, onde um funcionário apresentou vários atestados 

médicos informando que não poderia mais desempenhar a função dos seu 

concurso, diante disto foi remanejado para outro função, após 8 anos entrou na 

justiça contra a prefeitura  por desvio de função. Comenta também que o 

funcionário que assumiu determinada função tem que resolver o problema. Se 

for necessário a câmara municipal também pode analisar os casos de 

funcionários que não realizam um bom trabalho. Como também podemos 

montar uma comissão para avaliar a questão de quem entra na justiça contra a 

Prefeitura Municipal não poder mais ser contratado. Acredita que o 

Remanejamento de recursos deve passar pela Câmara Municipal. Tem recurso 

sobrando em alguns setores e faltando em outros. Vereador Gilberto Rech 

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

Parabeniza a equipe de saúde pelo trabalho realizado no combate ao mosquito 

transmissor da dengue. Relata ao Sr. Francisco Caumo sobre melhorias 

necessárias na estrada que serve como desvio na Linha São Roque. Sr. 

Francisco relata que o serviço já foi realizado. Vereador Doelio  solicita que 

seja encaminhado ofício resposta ao Prefeito Municipal Helton Pfeifer 

informando que a estrada rural que passa pela propriedade do senhor Ronaldo 

Smaniotto permaneça aberta para o uso dos munícipes, pois ouviu algumas 
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pessoas do Rio das Águas que a utilizam e todos foram contra este 

fechamento. Vereador Doelio agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo 

informa que também conversou com algumas pessoas da comunidade, os 

quais informaram que são contra o fechamento da estrada. Vereador Marcelo 

cumprimenta a todos.  Parabeniza a toda a secretaria da saúde pelo trabalho 

realizado no combate ao mosquito que transmite à dengue. Comenta sobre os 

riscos da doença e  responsabilidade de cada cidadão. Parabeniza Francisco 

Caumo e sua equipe pelo trabalho realizado na secretaria de obras. Questiona 

se as máquinas estão todas funcionando. Sr. Francisco explica que tem uma 

patrola e um caminhão prancha sem condições de trabalho. Relata dificuldade 

no trabalho devido a ter disponível apenas  3 caminhões e o município possuir 

varias estradas de chão. Vereador Marcelo explica que é uma das secretarias 

mais difíceis de trabalhar. Parabeniza Sr. Edivaldo Vargas pelo trabalho 

realizado no campeonato regional. Ressalta dificuldades do campeonato.  

Como também dificuldade de manter a equipe treinando o ano inteiro, os 

próprios atletas não conseguem participar dos treinos devido aos 

compromissos. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Presidente 

Elias agradece pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Ivan Carbonera, Sra. 

Ketlen Nunes, Sra. Francieli Machado, Francisco Caumo e Edivaldo Vargas. 

Agradece ao setor de obras pelo trabalho realizado na estrada do Sr. Gentil 

Casa. 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, 02 de Abril de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 
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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:_________________________________ 

 

 


