Ata nº 94/2019
Ata da Nonagésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia nove 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 93/2019.
Leitura do convite para a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, recebido da Secretaria de Assistência Social. Sra. Gilvana Canesso
cumprimenta a todos. Tece comentário sobre o Projeto de Lei nº 11/2019, o
qual trata sobre gratificação da equipe técnica da comissão de licitações.
Relata que foi feita uma pesquisa nos outros municípios da região e os
mesmos

informaram que pagam gratificação

aos funcionários que

desempenham essas funções. Explica que ultimamente os funcionários
municipais não querem fazer nada além das atribuições do cargo, sem serem
gratificados por isso, não generalizando, mais em algumas situações perdeu-se
o bom senso de trabalho em equipe, de ajuda com o colega. Comenta que nos
próximos dias será enviado um projeto para a Câmara Municipal que trata
sobre a gratificação para os funcionários que fazem parte das comissões
temporárias disciplinares. Explica que essas gratificações são direitos dos
funcionários. Comenta que não pode responder a respeito dos valores das
gratificações. Explica que os cargos comissionados não podem receber as
gratificações em questão. Vereador Gilberto Rech comenta sobre a Lei
Municipal 40/2011. Sra. Gilvana explica o que está sendo alterado no projeto
de lei nº 12/2019 e também relata algumas mudanças de setores dos
servidores: Gilberto Bauer foi exonerado do cargo que ocupava e nomeado no
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cargo correto; Voldenei Matana ocupava o cargo de diretor e passou a ocupar
o cargo de secretario; Patrícia da Silva foi nomeada para o setor da tributação,
em virtude do Servidor Julio Nesi ter requerido a sua licença prêmio para os
próximos meses, informalmente. Vereador Gilberto Rech comenta das várias
atribuições do servidor Julio Nesi e que atualmente não desempenha mais.
Sra. Gilvana comenta sobre a situação dos funcionários que não querem fazer
nada a mais do que está descrito nas suas atribuições sem ganhar uma
gratificação. Vereador Gilberto Rech comenta que as atribuições dos cargos
devem ser encaminado junto com o projeto para que possamos analisar
corretamente cada caso. Sra. Gilvana comenta que o Decreto 47/2012 tem as
atribuições de todos os cargos. E que primeiramente é aprovado o projeto de
lei, para posteriormente ser publicado o decreto com as atribuições. Comenta
sobre emprego público: atribuições, vantagens e desvantagens. Relata ao
mesmo tempo em que o uso do bom senso, com o passar do tempo tem
ocasionado ma fé, resultando em ações trabalhistas contra o município,
buscando o chamado desvio de função. Relata que os empregados públicos só
podem fazer o que estiver no contrato de trabalho, caso contrário pode dar
desvio de função. Vereadora Teresinha explica que os técnicos de
enfermagem só podem trabalhar se tiver um enfermeiro responsável junto.
Sra. Gilvana explica que são servidores estáveis, com direitos diferentes, não
tem plano de carreira, porém tem fundo de garantia. Após a aposentadoria
podem continuar trabalhando. Informa também que não existe legalidade para
mudar estes servidores para o regime estatutário. Comenta que o salário é
baixo, de repente ter um aumento real, dentro da dotação orçamentária do
município e desde que seja aprovado pela Câmara Municipal. Primeira
votação do Projeto de Lei nº 11, de 28 de março de 2019. O referido projeto
recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara
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Municipal. 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. Colocado em votação no plenário foi aprovado com 06 votos
favoráveis 02 votos contrários. Vereador Gilberto Rech solicita que seja
encaminhado ofício a Administração Municipal, solicitando às atribuições que
os servidores que exercerão na função gratificada de presidente, leiloeiro e
membros da comissão de licitações, uma vez que receberão gratificação em
virtude da responsabilidade que estarão assumindo. Ainda, solicita que seja
encaminhada as atribuições dos servidores que estarão assumindo a
coordenação dos novos departamentos criados na Secretaria de Saúde para
conhecimento desta casa legislativa, das responsabilidades que estes
servidores estarão assumindo, fazendo jus, portanto, a uma gratificação pelo
exercício da mesma. Primeira votação do Projeto de Lei nº 12, de 28 de
março de 2019. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 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. Colocado em votação no
plenário foi aprovado com 05 votos favoráveis e 03 votos contrários. Primeira
votação do Projeto de Lei nº 13, de 28 de março de 2019. O referido projeto
recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara
Municipal. 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.
Colocado em votação no plenário foi aprovado.

Apresentação do

Requerimento nº 02/2019. Autoria Vereador Alfredo dos Santos. Súmula:
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Solicita a Administração Municipal que na medida do possível realize a
aquisição e instalação de gramado sintético na Escola Municipal Professora
Jaci Maria Lopes. Vereador Alfredo defende o requerimento: relata
dificuldades com a pedra brita e a grande quantidade de crianças circulando no
intervalo. O gramado sintético da maior proteção as crianças, sabe dos custos
e também da possibilidade de conseguir recursos com os deputados, relata que
a grama seria colocado apenas no pátio da escola. Apresentação do
Requerimento nº 03/2019, autoria Vereador José Favaretto. Súmula: a
Comarca do Município de Barracão no Sudoeste do Paraná encontra-se sem
um Juiz titular já há um longo período, venho requerer a apreciação do mesmo
por esta casa legislativa, e, consequentemente a sua aprovação, para posterior
encaminhando de uma cópia do presente requerimento para o conhecimento
do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visando
primeiramente informar da situação apresentada e mencionada acima, bem
como, que o Tribunal se sensibilize com a situação e designe quanto antes um
juiz titular para a Comarca de Barracão. Vereador José defende o
requerimento: relata a demora no julgamento dos processos, prejudicando as
pessoas que precisam deste serviço. Vereadores Gilberto Rech e Gilberto Casa
solicitam que seja verificado junto ao Fórum da Comarca de Barracão se já
foi nomeado um novo juiz titular. Passada a palavra a platéia: Passada a
palavra aos vereadores: Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta
sobre a importancia da instalação do gramado sintético na Escola Municipal
Professora Jaci Maria Lopes e também quanto a necessidade de resolução com
relação a situação apresentada no fórum da comarca de barracão, para que se
providencie o mais breve possível a nomeação de um juiz titular para a
comarca. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Doelio
cumprimenta a todos. Comenta que é favorável ao requerimento do vereador
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José quanto à situação na comarca de Barracão e quanto ao requerimento do
Vereador Alfredo também. Vereador Doelio agradece e devolve a palavra.
Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Solicita que seja encaminhado
ofício a Administração Municipal reivindicando que seja feita a incorporação
aos vencimentos dos funcionários do setor de obras referente à aprovação do
Projeto de Lei n. 76 de 19 de dezembro de 2018. Onde houve alteração nos
anexos I e II-B da Lei n. 23/2012, que visava à adequação dos funcionários do
setor de obras com a respectiva alteração de suas classes. Bem como, sejam
feitos todos os pagamentos retroativos desde a publicação da lei a todos os
servidores que tiveram seu direito adquirido desde então. Solicita que seja
encaminhado ofício ao secretario de agricultura para que o mesmo compareça
a está casa de leis para falar sobre os trabalhos desenvolvidos pelos
funcionários, bem como explicar as funções que desempenham dentro da
secretaria. Presidente Elias explica que o Secretario Asterio esta de férias e
virá a esta Casa de Leis logo após o término da mesma. Vereador Gilberto
Rech solicita que seja encaminhado ofício na Administração Municipal.
Solicitando o caminhão mercedes que se encontra atualmente prestando
serviços no setor de urbanismo seja trocado por o caminhão Agrale que se
encontra no setor de urbanismo. Ainda, solicita também, que os dias em que o
caminhão que está no setor de urbanismo não tiver trabalho, que o mesmo seja
deslocado para o setor de obras para auxiliar nos serviços. Solicita também
que seja encaminhada a quilometragem dos veículos do setor de obras
constantes no hodômetro mensalmente para efeitos de fiscalização para a
Câmara Municipal. Sr. Carlos Savaris explica que o remanejamento depende
de onde vem o recurso. Como também tem um percentual que é livre para o
Prefeito fazer o remanejamento sem passar pela Câmara Municipal. Vereador
Gilberto Rech solicita que seja encaminhado ofício para a Prefeitura
Página 5 de 9

Municipal, reivindicando que os recursos que foram arrecadados com a venda
no leilão, sejam utilizados para a aquisição de uma caçamba e um caminhão
para o setor de obras. Ademais, caso os recursos não sejam o suficiente, que
sejam também viabilizados recursos de outras fontes para aquisição dos
veículos, pois o setor de obras está necessitando desses veículos. Comenta
sobre o não atendimento dos requerimentos feitos pelos vereadores, os quais
são originados através dos pedidos da população. Vereador Gilberto Rech
agradece e devolve a palavra.

Vereador Alfredo cumprimenta a todos.

Comenta sobre a importancia do requerimento que trata sobre a aquisição e
instalação da grama sintética na Escola Municipal Professora Jaci Maria
Lopes. Comenta também sobre a importancia do Requerimento do Vereador
José que trata sobre a nomeação de um juiz titular para a Comarca de
Barracão, pois os processos estão parados, demora em marcar as audiências.
Sr. Carlos explica que esta sendo realizada uma revisão de todos os processos
dos últimos 5 anos na Comarca de Barracão. Vereador Alfredo comenta sobre
a necessidade de melhorias na estrada da Linha Sertãozinho, o setor de obras
já passou o rolo, porém não resolveu o problema. Relata que está comunidade
é muito forte, nos eventos de esporte nos finais de semana reúne quatro
comunidades. Comenta sobre a vitória do time do município no campeonato
regional no último domingo. Convida a todos para as próximas rodadas do
campeonato municipal de campo e de voleibol. Comenta sobre a chegada de
parte das vigas da ponte, foram mais de quatro anos buscando recursos para
efetivação desta obra pelos vereadores, Ex- Prefeito Alberto Arisi e Prefeito
Helton Pfeifer. Comenta sobre o não atendimento dos requerimentos dos
vereadores e da necessidade de reuniões com a administração a respeito deste
item. Agradece a Sra. Gilvana Canesso pelas explicações realizadas. Ressalta
a importancia das explicações a respeito desses projetos polêmicos. Vereador
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Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a
todos. Concorda com o Vereador Alfredo temos que conversar mais com a
administração. Comenta também sobre a necessidade de melhorias na estrada
da Linha Sertãozinho e da Linha Rio das Águas. Ressalta que os caminhões
pesados e a chuva acabaram estragando bastante as estradas. Relata que as
estradas estão bem sujas, causando estragos quando chove, relata a
importancia de passar veneno. Vereadora Teresinha agradece e devolve a
palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta sobre a
importancia do requerimento do Vereador Alfredo para evitar que as crianças
se machuquem. E também sobre a importancia do requerimento do Vereador
José, apenas deve ser só verificado se já não foi nomeado um juiz para a
Comarca. Sr. Carlos explica que ainda é a Dra Branca designada para a
Comarca de Barracão. Vereador Gilberto Casa comenta sobre a chegada de
parte das vigas da ponte. Trabalho que iniciou com o Ex-Prefeito Alberto
Arisi e agora teve continuidade com o Prefeito Helton Pfeifer, ressalta que
vários vereadores foram a Curitiba para a efetivação deste projeto. Comenta
sobre a geração de empregos que iniciou no mandato do Ex-Prefeito Alberto
Arisi e continua no mandato do Prefeito Helton Pfeifer. Atualmente está em
execução à obra de ampliação do barracão da empresa Giramar, o qual vai
proporcionar a geração de cerca de 70 empregos. Solicita ofício de
agradecimento ao secretário de obras Sr. Francisco Caumo e a sua equipe, em
virtude dos trabalhos realizados na recuperação de parte da estrada da Linha
João XXIII, o qual beneficiou os moradores que a utilizam, bem como, os
residentes na localidade. Convida a todos para o início do campeonato
regional feminino no ginásio de esportes no próximo sábado. Comenta sobre
problemas que estão ocorrendo com o portal transparência do município. Sr.
Carlos explica o problema ocorrido e as providências que foram tomadas.
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Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra.

Vereador José

cumprimenta a todos. Comenta sobre o Requerimento do Vereador Alfredo,
pelo menos a construção de um piso já ajudaria e no futuro colocar a grama
sintética no espaço que mais as crianças circulam. Solicita que seja
encaminhado ofício a Secretaria de Urbanismo para que seja informado sobre
a necessidade de fazer uma correção na placa de sinalização que se encontra
em frente ao correio. Assim, informa que o problema está na informação que a
placa trás, a mesma informa que é proibido estacionar. Porém em conversa
com o funcionário do correio, o responsável pela agência informou que é
proibido estacionar apenas no horário de descarga de cartas e mercadorias
entre as 15h00min as 16h00min. Diante desta informação, nos demais horários
é permitido estacionar. Relata que hoje já faz quase um mês que encaminhou
ofícios para a Prefeitura Municipal e ainda não obteve retorno. Talvez seja
necessário contratar mais funcionários para que desta forma possa ser
respondido os ofícios. Comenta que ainda dá tempo de erguer um pouco as
laterais da ponte que dá acesso ao bairro mirante do bosque, para evitar
possíveis problemas quando chove bastante. Comenta também sobre
Campeonato Regional que tem um custo de inscrição no valor de R$ 350,00
reais e a Secretaria de Esportes não tem recursos para pagar. Tece comentário
sobre a saída de bons funcionários da prefeitura municipal e a necessidade de
remunerar melhor para que isso não ocorra. Vereador José agradece e devolve
a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta que tem pessoas
falando mal e desejando que a Rádio Verde Vale feche as portas. Porém todos
os fins de semana o prefeito municipal, a secretaria de saúde, a enfermeira, os
vereadores estão utilizando a rádio para repassar as informações necessárias
para a população salgadense. É contrário ao fechamento da rádio, pois a
mesma não tem custos para o município. Comenta que a secretaria de obras é
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uma das mais importantes e difíceis de trabalhar. Vereador Izelso agradece e
devolve e a palavra. Vereador Gilberto Rech explica que é a favor do
funcionamento da rádio Verde Vale, porém a mesma deve pagar impostos
como as outras empresas do município. Presidente Elias esclarece que não
encaminharemos o ofício para o secretario de agricultura, vamos esperar ele
voltar das férias. 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, 09 de Abril 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:_________________________________
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