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  Ata nº 98/2019 

Ata da Nonagésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia sete de maio 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 97/2019. 

Leitura do ofício nº 06/2019 recebido do Tribunal de Contas do Estado o 

Paraná, assunto: Evento comemorativo. Leitura do Ofício nº 151/2019. 

Recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Contas do Exercício de 2017. 

Retirado de Pauta o Projeto de Lei nº 14, de 04 de abril de 2019. Apresentação 

do Projeto de Lei nº 15, de 12 de Abril de 2019. Súmula: Altera dispositivos 

da Lei nº 018, de 25 de outubro de 2005 – Código Tributário do Município de 

Salgado Filho, referente ao valor mínimo do imposto e acerca da locação de 

máquinas e equipamentos 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. 

Alberto Arisi cumprimenta a todos. Parabeniza Sr. Francisco Caumo pelo 

trabalho desenvolvido. Tece comentário sobre a prestação de contas do 

exercício financeiro de 2014 e sobre o ofício recebido da Câmara Municipal, 

informando o prazo de 20 dias para realizar a sua defesa nesta Casa de Leis.  

Pede o apoio dos vereadores o voto favorável a aprovação. Explica que foi 

absolvido da multa e da devolução do dinheiro ao INSS, porque não houve ma 

fé. Relata que não tem mais divida com o município. Lembra que na época 

colocou-se a disposição de pagar a multa, porém devido à mudança de sistema 

na Prefeitura Municipal, como também a mudança de local da mesma, até 
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agora não tinha recebido o valor da multa a ser pago. O problema ocorreu no 

valor dos limites empenhados, devido à queda de receita, podia ter estornado 

os empenho, mas não fez. Lembra que em 2009 assumiu as dividas deixada 

pelo prefeito anterior. Comenta que em 2014 atingiu os índices necessários 

nos setores de saúde e educação. Relata que ouve um equivoco da Câmara 

Municipal no final de 2014 no mandato do Presidente José Favaretto. Sr. 

Francisco Caumo cumprimenta a todos. Explica que o tempo não está 

ajudando muito, é necessário terminar os projetos que estão em execução. 

Relata os trabalhos que precisam ser feitas em estradas e fora da estrada. 

Comenta que pediu um caminhão emprestado para poder fazer o transporte de 

uma máquina. Coloca-se a disposição dos vereadores para qualquer 

esclarecimento. Explica que foram chamados pelo concurso público dois 

operadores de máquina. Como também foi chamado um motorista pra 

trabalhar com o caminhão reciclável. Relata que para fazer a estrada grande da 

Linha São Brás precisa de toda a equipe do setor de obras. Passada a palavra 

aos vereadores: Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

estrada da Linha São Brás e sobre as estradas que estão contempladas no 

projeto. Entende as dificuldades do setor, praticamente só dois caminhões, 

ressalta a situação difícil das estradas, devido a chuva e os caminhões pesados 

que fizeram o transporte da colheita de grãos. Estrada de qualidade é o que o 

agricultor mais precisa.  Sr. Francisco Caumo relata que visitou uma estrada 

com cinco moradores e apenas um morador passa veneno, neste trecho a 

estrada está ótima, já dos demais a estrada está precária. Vereadora Teresinha 

explica que todos os municípios vizinhos passam veneno, desta forma fica 

bem mais fácil de conservar a estrada. Acredita que nenhum morador vai fazer 

denuncia se for beneficiado. Agradece ao Sr. Alberto Arisi pelas explicações 

realizadas. Relata que o seu voto é favorável a aprovação das contas do 
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exercício de 2014, pois não houve maldade e sim alguns equívocos. Coloca-se 

a disposição no que for necessário. Parabeniza Francisco Caumo e sua equipe 

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

Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia dos esclarecimentos sobre 

a prestação de contas do exercício de 2014. Ressalta que faz parte da 

Comissão de Finanças e Orçamento, vamos analisar todo o processo e 

formular o projeto de decreto que vai ser votado por esse plenário.  Parabeniza 

Sr. Francisco Caumo pelo trabalho desenvolvido. Ressalta as dificuldades 

enfrentadas com o tempo e também de encontrar agricultores que cedam 

cascalho. Ressalta que esteve essa semana no interior dos municípios de 

Manfrinópolis e Pinhal de São Bento, e as estradas estão bem ruins. O Prefeito 

de Pinhal de São Bento também está dando uma segurada nos investimentos 

devido às dificuldades encontradas neste ano.  Comenta sobre a necessidade 

de conscientização das pessoas realizarem a conservação das estradas. Bem 

provável que vamos estar na terça-feira na confraternização com os atletas do 

Campeonato Regional. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. 

Vereador José cumprimenta a todos. Comenta sobre o ofício resposta recebido 

na semana passada da Prefeitura Municipal, o qual tratava sobre as barracas 

que precisavam ser buscadas em Curitiba. Como o Executivo demorou muito 

para responder, as barracas já estão no município, mais precisamente na 

cantina para serem utilizadas pela Coafasp, o Sr. Adair Sugari trouxe as 

barracas de Curitiba. Comenta sobre a saída de alguns funcionários da 

Prefeitura Municipal. Alguns vão para a justiça em busca dos direitos. 

Questiona quem vai ser responsável por tudo isso que está acontecendo. 

Comenta também sobre a água da Linha Bandeirantes que foi desligada por 

falta de pagamento de algum morador. Explica que pagam uma pessoa para 
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cuidar da água e o custo já vem embutido na conta da água.  Na Linha 

Bandeirante que pertence ao município de Flor da Serra do Sul não é 

necessário pagar ninguém para cuidar da água, cada morador faz a sua parte, e 

os mesmos se reúnem mensalmente para conversar e acertar as coisas 

necessárias. Ressalta que não estará presente na próxima sessão porque vai 

viajar para outro estado. Vereador José Favaretto agradece e devolve a 

palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Solicita ao Secretário de Obras 

para que seja colocado cascalho na estrada que dá acesso a residência do 

senhor Alceni de Lara.  Comenta sobre o programa Alô Salgado Filho 

realizado para comemorar o aniversário do empreendimento do Sr. Amador 

Spessatto. Gostaria de saber que tipo de lâmpada vai na iluminação pública, 

porque vai comparar e colocar na frente da sua casa, porque já queimou 

novamente as lâmpadas.Comenta sobre o campeonato regional. Vereador 

Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. 

Parabeniza o Sr. Francisco Caumo pelo trabalho realizado. Comenta  que o 

setor de Oras depende de várias coisas, como por exemplo, o tempo.  Tece 

comentário sobre algumas estradas. Sr. Francisco Caumo explica que está 

procurando atender a todos os pedidos.  Vereador Marcelo comenta sobre a 

comemoração dos 13 anos da empresa do Sr. Amador Spessatto no Programa 

Alô Salgado Filho. Parabéns a comunidade da Linha Bandeirantes pelo 

excelente jantar realizado na última sexta - feira.  Solicita que seja 

encaminhado ofício ao Secretário de Agricultura Sr. Astério Marchetti 

solicitando informações sobre a situação do distribuidor de esterco da 

associação da Avisal. Relata que avicultura é uma cultura que gera muitos 

impostos para o nosso município. Comenta também que faz dois anos que 

somos nós que fazemos a manutenção da rede de água.  Agora a comunidade 

vai assumir a despesa da luz.  Relata que assumi juntamente com o Sr. Alex 
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para tirar a leitura e fazer os concertos necessários. Neste momento foram 

divididos por setor os cuidados que se devem ter tomado com a rede de água. 

Até este momento foi arrecadado doze mil reais, despesa com manutenção não 

tem. Relata que a taxa mensal é R$ 20,00 reais para até 5 mil litros; e R$ 

30,00 reais para até 10 mil litros. Vereador Marcelo agradece e devolve a 

palavra. Vereador Doelio cumprimenta a todos. Comenta que o Setor 

Rodoviário esse ano não está conseguindo trabalhar por causa da chuva.  Fica 

difícil fazer uma programação. Comenta sobre o Processo do Sr. Alberto Arisi 

que  está na Comissão de Finanças de Orçamento para análise e a formulação 

do projeto de decreto que será votado nesta Casa de Leis. Explica que temos 

60 dias para análise conforme a Constituição Federal. As outras contas foram 

analisadas com 30 dias conforme o Regimento Interno, porém se vier à defesa 

antes, de minha parte pode ser votado. Acredita que essa multa é injusta. 

Informa que o seu voto será favorável a aprovação das contas do exercício de 

2014. Vereador Doelio agradece e devolve a palavra.  Vereador Gilberto Rech 

cumprimenta a todos. Tece comentário sobre a administração municipal. 

Relata que a algum tempo atrás uma associação devolveu alguns 

equipamentos no pátio de máquinas e não realizou a prestação de contas sobre 

o  resultado obtido no decorrer do tempo que está associação ficou com essa 

máquina. Parabeniza o Vereador Marcelo pelo trabalho realizado com a rede 

de água na Linha Peroba, porém ouve aumentou no valor da conta de água. Os 

únicos beneficiados com a água são os agricultores, desta forma devem ter um 

conselho e administrar todo o processo. Comenta sobre os funcionários 

públicos que saíram da administração e a comparação dos valores pagos no 

setor público e no privado.  Relata problema na gratificação dos funcionários. 

Comenta sobre o relatório do demonstrativo de gastos com pessoal 2013 -

2018 recebido da Prefeitura Municipal, não acredita que os valores do ano de 
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2016 estejam corretos, deve haver algum erro técnico, e os mesmos devem ser  

corrigidos antes de encaminhar para a Câmara Municipal. Informa que faz 

essa observação analisando folha de pagamento e relatórios. Comenta também 

sobre dividas que o município vai pagar em virtude de erros anteriores. 

Comenta que todos os vereadores devem buscar recursos com os deputados 

para comprar o que está faltando no município e acima de tudo temos o dever 

de fiscalizar as obras que estão em execução no município. Relata que ficou 

com vergonha das colocações do Sr. Leandro Celante. Pois é nosso dever 

fiscalizar as obras. Relata que no mandato do Ex- Prefeito Alberto Arisi foram 

poucas pessoas que pediram demissão. A maioria por aposentadoria. Comenta 

sobre a gratificação dos funcionários. Relata que na época do mandato do Ex-

Prefeito Alberto Arisi tínhamos um sistema diferente de trabalho no setor de 

obras, e erram feitas grandes obras como, por exemplo, a terra plainagem para 

chiqueiros e aviários a custo zero para os agricultores.  Parabeniza Sr. 

Francisco Caumo pelo trabalho realizado no setor de obras, é necessário 

cobrar melhores condições de trabalho, por esse motivo solicitou uma verba 

maior no ano passado. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. 

Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Relata que estamos analisando a 

prestação de conta do exercício financeiro de 2014. Sabemos que não houve 

irregularidade e sim maior gasto com educação e saúde, foi uma administração 

transparente. Houve erro do seu advogado que deixou passar os prazos para 

recursos e devido a isso hoje está sendo julgada, a multa já foi afastada. Como 

também naquele ano houve a diminuição do orçamento. Diante de tudo isso 

sua análise e seu voto são favoráveis, tem certeza que vamos aprovar nesta 

Casa de Leis. Vai passar hoje o processo para o Vereador Gilberto Casa, já fez 

um estudo do mesmo junto com Sr. Alberto Arisi. Percebo que correu tudo 

dentro da normalidade. Parabeniza o Sr. Francisco Caumo pelo trabalho 
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realizado. Com poucas caçambas ainda fez um grande trabalho. Acredita que 

se o setor de obras não tivesse parado no final do ano, as estradas estariam 

melhores. Comenta sobre a estrada da Linha São Brás e que do lado do nosso 

município a estrada está bem mais conservada que na parte do município de  

Pinhal de São Bento. Relata que cobrou melhorias na estrada da Linha 

Sertãozinho e agora já esta sendo corrigidos os problemas. Comenta sobre a 

possibilidade da criação de uma lei que autorize a passagem do veneno. Já 

sabemos de outros municípios que trabalham com isso, o IAP não tem lei que 

proíbe a passagem de veneno nas estradas. Para que dessa forma possa 

diminuir os problemas nas estradas. Comenta que o Secretário Sr. Gilberto 

Bauer fez uma visita essa semana a Rua Lino Rico de Conto para verificar os 

problemas da referida rua. Como também já foi realizada uma operação 

emergencial na estrada do senhor Serafim. Fica contente quando é atendido, 

pois o que mantém o vereador é o trabalho realizado. Comenta sobre as 

rodadas dos campeonatos realizados no município. Confirma que vai 

participar na terça-feira do jantar de confraternização com os atletas  que 

disputam o campeonato regional. Vereador Alfredo agradece e devolve a 

palavra. Sr. Francisco Caumo comenta que foi encaminhado ofício ao DER 

solicitando raspa de asfalto, e o órgão já liberou, agora temos que ir buscar em 

Ampére. Como também foi solicitado ao DER  três  caminhões, carregadeira e 

carro pequeno usados. Sr. Alberto Arisi agradece aos vereadores que 

explanaram que votaram a favor as contas do exercício de 2014. Informa que 

no ano seguinte já foi resolvido problema. Relata que tínhamos diversos 

programas na época, como a construção de 24 terra plainagem de aviários e 

chiqueiros. Fica triste ouvindo as palavras do Sr. Francisco Caumo, pois não 

faz muito tempo foi realizado leilão de carros no município, e agora o setor de 

obras entre outras coisas precisa de um veículo pequeno. Enfatiza que o nosso 
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município já passou da fase de buscar veículos e máquinas usadas, temos sim 

que buscar emendas dos deputados para aquisição de máquinas, equipamento 

e caminhões novos. Pois o município vai ter um grande gasto para colocar em 

bom estado essas máquinas e veículos doados pelo DER. Lembra que a frota 

de veículos nossa era praticamente nova. Explica que também trabalhou para 

alguns deputados e vai buscar equipamentos e veículos novos para o 

município. Vereador Gilberto Rech relata que também é favorável a 

aprovação das contas do exercício de 2014. Presidente Elias parabeniza Sr. 

Francisco Caumo pelo trabalho desenvolvido, já trabalhou neste setor e sabe 

das dificuldades. Comenta sobre a necessidade de conversar com os 

agricultores e fazer um documento assinado para passar veneno nas estradas. 

No Rio Grande do Sul grande parte dos municípios pequenos os agricultores 

passam veneno. Relata que é favorável a aprovação das contas do exercício de 

2014. 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, 07 de Maio de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 
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Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


