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  Ata nº 103/2019 

Ata da Centésima Terceira Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia quatorze de junho 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 oito Vereadores e a ausência 

justificada do Vereador Doelio da Silva Rosa (Atestado Médico). Pauta do 

dia: Leitura da ata da sessão ordinária nº 102/2019. Leitura do Convite 

recebido do Conseg, assunto: Solenidade de entrega da Carta Constitutiva e 

Posse da nova diretoria. Leitura do Ofício nº 192/2019 recebido da Prefeitura 

Municipal, assunto: resposta ao ofício nº 104/2019 CMSF. Apresentação e 

votação da Moção de Apoio nº 002/2019. Súmula: Os Vereadores abaixo 

subscritos, requerem que após ouvido o plenário desta Casa, e dispensadas as 

demais formalidades regimentais,  encaminhe a presente Moção de Apoio a 

Proposta de Emenda a Constituição (PEC Nº 376/2009), de autoria do 

Deputado Ernandes Amorim – PTB/RO. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado com 06 votos favoráveis e 01 voto contrário. Passada a palavra a 

platéia: Prefeito Municipal Helton Pfeifer cumprimenta a todos. Comenta que 

para esclarecer os fatos que ocorreram no lançamento da Festa do Vinho e do 

Queijo deve ser convidado o Presidente da Comissão e mais dois membros 

para vir a está Casa de Leis. Acredita que tenha havido alguns equívocos nas 

falas. Desde já em nome da Administração pede desculpas. Nos próximos dias 

vamos estar aqui falando da Festa do Vinho e do Queijo. Com relação ao 

questionamento do Vereador Gilberto Rech, quando está Casa de Leis solicitar 

a Administração pode vir esclarecer o que é necessário, de repente fazer uma 

reunião separada da sessão ordinária. Com relação ao questionamento das 
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horas extras do jurídico, foi por esse motivo que trouxemos o Sr. Diogo Pastre 

para falar dos processos trabalhistas que está em andamento no município. 

Relata que ontem saiu à resposta de mais seis processos em Barracão, todos 

obtiveram o resultado favorável a Administração não concedendo a 

reintegração dos cargos, ressalta que está acompanhando de perto toda essa 

situação. Possivelmente vai surgir mais horas extra devido a essa situação. Por 

isso também foi chamado outro jurídico, ressalta que os assuntos são 

trabalhados separadamente. Para que cada um possa ter a sua 

responsabilidade.  Relata como são julgados os casos que vão para o Tribunal 

de Justiça. Explica que está sendo elaborado um único documento para que 

seja apresentado ao presidente do Tribunal de Justiça. Enfatiza que é uma 

situação muito difícil de conduzir. Ressalta que o Presidente do Tribunal de 

Justiça é favorável aos municípios, pois existe sim a vacância do cargo, porém 

ele não é voto único, e cada um tem uma forma de decidir. Ressalta que 

Barracão está decidindo tudo da mesma forma, nenhum funcionário ganhou 

até agora. E os mesmos podem recorrer em Curitiba no Tribunal de Justiça. 

Informa que o Supremo em Brasília não vai julgar esses casos. Sr. Carlos 

Savaris cumprimenta a todos. Acredita que nada impede que as pessoas 

busquem o seu direito em Brasília. Entende que em Curitiba todos os 

processos ficaram parados até ter uma única decisão. Prefeito Helton explica 

que os casos que foram votados no Tribunal de Justiça em Curitiba, o supremo 

não aceitou julgar o caso. Relata que na reforma da previdência temos um 

artigo dizendo que realmente tem a vacância do cargo. Acha que têm algumas 

coisas equivocadas na fala do Vereador Gilberto Rech, agradece até hoje a 

forma como a Câmara Municipal conduziu a votação dos projetos. Comunica 

que amanhã irão para a rádio anunciar as inscrições para as vagas de emprego 

na indústria de Confecções Giramar, o barracão está praticamente pronto, 
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gostaria de convidar o Presidente Sr. Elias e mais algum vereador para ir 

junto. As pessoas poderão deixar o nome na prefeitura municipal ou na 

própria indústria de confecções Giramar, depois a própria fábrica vai fazer a 

escolha dos funcionários de acordo com as aptidões de cada um. Só tem a 

agradecer a Câmara Municipal pelo apoio, é uma grande conquista para a 

administração. Comenta que já estão trabalhando na rede de água na Linha 

Turski a um e meio, nesses últimos dias foi realizado o teste de vazão, em 1 

hora são 720 litros de água, então são 41 mil litros de água por família a cada 

mês, pois são 23 famílias. Ressalta que a média de água utilizada nas outras  

associação é cerca de 8 a 12 mil litros, então esse poço tem capacidade 3 vezes 

mais que as famílias vão consumir, e também a capacidade de recuperação é 

muito boa. Foram realizadas 50 horas de teste de vazão, dentro de poucos dias 

começa a obra. Na quarta-feira estaremos realizando uma reunião com a 

comunidade da Linha Turski, vai ser à tarde no centro de eventos, ainda não 

sabemos os horários. Todos os Vereadores estão convidados para participar. 

Solicita a liberação dos R$ 120.000,00 mil reais para que possamos pagar os 

custos da obra da ampliação da fábrica. Da rede de água nós tínhamos um 

valor de R$ 335.000,00 mil reais. O valor de R$ 180.000,00 mil reais já foi 

autorizado pela Câmara Municipal porque já conseguimos os canos da Linha 

Três Barras. Também já conseguimos os canos para a rede de água da Linha 

Turski, segunda vai estar em Curitiba para assinar o convênio dos canos, a 

partir do momento que o município consegue os canos, não caracteriza mais 

investimentos na rede de água. Então não pode mais usar esse dinheiro, 

porque os canos é a parte mais cara. Ai a intenção é que a Câmara Municipal  

autorize esses R$ 120,000,00 mil reais para  terminarmos de pagar a 

ampliação do barracão da Giramar. Ressalta que estamos aplicando bem o 

dinheiro na geração de 70 empregos.  Comenta também que são 8.200 metros 
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de canos e mais algumas coisas que foram conseguidas para construção da 

rede de água. Comenta que a equipe administrativa está à disposição para vir 

aqui nesta Casa de Leis sempre que necessário. Comenta também sobre a 

Comunidade da Vereadora Teresinha que para conseguir a perfuração de um 

poço, instituto das águas informou que vai vir um geólogo para ver a 

localização da perfuração na vila rural e na linha sertãozinho. Vereador José 

questiona quem vai fazer as valas para a rede de água e se o recurso da venda 

das ações da Sanepar contemplava apenas a essas duas linhas. Prefeito Helton 

explica que a prefeitura vai ser responsável pela abertura das valas e que o 

dinheiro contemplava apenas essas duas linhas.  Vereador Jose acredita que 

deveria ser feita toda a obra da rede de água antes de liberar o dinheiro. 

Vereador Alfredo acredita que a Comissão da Festa do Vinho e do Queijo 

deixou a desejar com a Câmara Municipal, e pelo o que o Prefeito explicou a 

Administração Municipal fica imune de responsabilidade. Prefeito Helton 

explica que já pediu desculpas em nome da Administração Municipal, mas 

acredita que Comissão da Festa do Vinho e do Queijo deve vir a está Casa de 

Leis realizar as explicações necessárias. Vereador Alfredo explica que 

deveriam ter valorizado mais essa Casa de Leis, não estamos aqui para cobrar, 

estamos aqui para somar, daqui uns dias não sei se vão precisar de repasse 

para a Festa do Vinho e do Queijo. Ressalta que estamos aqui sempre à 

disposição, porém temos que ser valorizados, pois todas as nossas ações são 

pensando no bem do município. Tivemos uma moção votada por todos os 

Vereadores e não veio a resposta para ninguém se a mesma seria entregue 

durante o café colonial, pois ouve o questionamento do Vereador Izelso. O 

Presidente Elias afirmou na sessão passada que também não sabia da entrega. 

Enfatiza que essa Casa de Leis se sente desvalorizada, é necessário fazer um 

melhor planejamento, nunca desmerecemos a administração. Prefeito Helton 
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explica que não isenta a Administração Municipal, porém acredita que a 

moção é uma questão interna da Câmara Municipal. Deve ter ocorrido algum 

equívoco, na hora do café colonial informaram ao Sr. Volmir Annater que 

seria realizada a entrega da Moção, afirma que também não sabia dessa 

entrega. É necessário nos reunirmos para conversar e esclarecer o que 

aconteceu, ouve alguma falha, é necessário pedir desculpas e prestar a essa 

Câmara toda a valorização que ela merece. Vereador Alfredo acha errado não 

ter um convite formal do lançamento da Festa Do Vinho e do Queijo para os 

Vereadores, o que a população pensa disso. Passada a palavra aos Vereadores: 

Vereador Alfredo comenta que esse é o momento das oportunidades, é 

importante ir à rádio fazer a fala das inscrições, nunca fomos contra a 

ampliação da fábrica, o Prefeito Helton citou da falta de dinheiro para pagar o 

restante da obra do barracão, poderemos votar uma lei para aprovar esse valor. 

Acha válida essa reunião com a comunidade, se os moradores aceitarem  fazer 

dessa forma como o Prefeito está propondo, está bom para mim também, pois 

quem vai ser atendido são esses moradores. Ou seja, se os moradores acham 

que o recurso já pode ser usado no barracão pode ser. Enfatiza que nunca foi 

contrário a geração de empregos. Em nome da presidente do Clube de Campo 

São Francisco Sra. Ângela Mazzaro agradece a essa Casa de Leis pela 

participação na festa junina, um bom lucro e uma festa bonita. Comenta que a 

Comissão de Finanças e Orçamento vai se reunir no dia 28/06/2019 as 17:00 

horas para tratar sobre a prestação de contas do Executivo no exercício 

financeiro de 2014. Solicita que o nosso jurídico já deixe encaminhado o 

projeto de decreto. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra, e  

ausentasse da sessão devido a compromisso particular. Presidente Elias 

informa que na próxima sexta feira dia 21/06/2019 será recesso e não vai ser 

realizada a sessão ordinária. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta 
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da aonde virá à carne para ser utilizada na Festa do Vinho e do Queijo, faz 

horas que foi pedido à reforma do abatedouro e até agora nada. Enfatiza da 

aonde vai vir essa carne, será que os nossos agricultores vão deixar de vender. 

O Sr. Tiago Gonçalves vai dispor cerca de 3.500 kg de produto, vai pegar 

carne do município de Barracão. Relata que a partir de hoje em diante se vier 

algum projeto antes 30 dias vai votar contra, quer ser fiscal do município, vai 

fiscalizar e votar contra se for antes do prazo de 30 dias. Explica que não está 

falando mal do Prefeito Municipal e do Jurídico. Explica que é importante não 

deixar para trazer os projetos na última hora, lê todos os projetos 4 vezes, têm 

que ser mais estudado às coisas. Achou um erro muito grande terem entregado 

a moção a Miss Brasil Sra. Debora Hoffmann no café colonial sem falar para 

os Vereadores, como também tinha que ter mandado um ofício para os 

vereadores convidando para o Café Colonial. Ressalta que tentou comprar 

ingressos no dia 05/05/2019 e não tinha mais, porém no dia do Café Colonial 

o presidente da Comissão entregou na sua frente os ingressos para algumas 

pessoas. Relata que viu muita gente reclamar do café colonial. Vereador Izelso 

agradece e devolve a palavra.  Presidente Elias solicita que seja encaminhado 

ofício ao Presidente da Comissão da Festa do Vinho e do Queijo para vir a 

está Casa de Leis para explicar o que aconteceu. Vereador José cumprimenta a 

todos. Comenta que a obra da rede de água da Linha Turski deveria ser 

concluída, para posteriormente liberar o dinheiro, pois se der algo errado 

como vão fazer, a prefeitura já esta com dificuldade de máquinas, quanto 

tempo vai levar para fazer a obra. Relata que alguns moradores o Sr. Ronei 

Filber e o Sr. Enio Klemann da Linha São Roque reclamam da falta de água, a 

rede de água é tão perto e alguns moradores ficaram sem água, dois dias de 

serviço e tudo ficava pronto. Questiona se os colegas Vereadores leram todas 

aquelas PECs citadas na moção de apoio, acha errado os senadores terem 
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cargos de 10 anos, tinham que ir para eleição a cada pleito como os demais 

cargos. Solicita que seja encaminhado ofício ao Sr. Francisco Caumo 

solicitando que seja realizada a recuperação da estrada da Sra. Mirtes Ruch e 

do Sr. Alceni de Lara na Linha São Roque.  Vereador José agradece e devolve 

a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Relata que a 

Administração Municipal recebeu nessa semana um veículo Van adaptado  

para ser utilizada pelo Cras. Esclarece que ano passado protocolou a moção de 

aplausos a Sra. Debora Hoffamann e esse ano convidou todos os colegas 

Vereadores para participar. Relata que quando a moção foi votada, o Sr. 

Nelcindo estava presente e naquele momento foi comentado que seria 

entregue a moção no Café Colonial.  Ressalta que é de responsabilidade de 

cada Vereador fazer a aquisição do seu ingresso, foi feito o convite para os 

vereadores que estavam presentes, o Vereador José estava presente e foi 

convidado, porém como estava se servindo não quis realizar a entrega.  Relata 

que tinha ingressos para venda no posto de gasolina, como também já tem a 

venda os ingressos para a Festa do Vinho e do Queijo, e já foram vendidos 

vários ingressos,  daqui alguns dias vai terminar e vai ter a reclamação de 

novo, não deixe para última hora. Ressalta que também esteve no evento do 

Proerd na semana passada.   Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a 

palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Com relação à colocação 

do Vereador Gilberto Casa, nos poderíamos ter comprado o ingresso, não é 

essa a reclamação, foi um fato do convite coletivo, cada um tem o seu valor, 

nem um pode desmerecer o outro, até tinha comprado os ingressos, como não 

percebeu o convite, se sentiu lesada, quem é autoridade maior, depois do 

Prefeito Municipal, são os vereadores. Falou sobre a valorização dos 

vereadores. Ressalta que  a APMI simplesmente serve o café colonial, são as 

voluntárias que trabalham. Afirma que o Legislativo merece respeito por parte 
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da administração municipal. E quanto a moção, deveria todos os  vereadores 

serem comunicados sobre a entrega da mesma. Ressalta que os vereadores são 

cobrados pelas comunidades sobre muitas coisas, sendo importante a presença 

dos vereadores nesses eventos do município. Quanto à questão das falas, às 

vezes o vereador necessita ter um tempo maior em algumas questões, é 

importante isso. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra.  Vereador 

Gilberto Rech cumprimenta a todos. Respondendo ao questionamento do 

Vereador Jose já faz 11 anos que está perfurado o poço da Linha Rommel, 

ouve uma falha do projeto, não precisava ter levado até o ponto mais alto, 

atendendo bem aquele pessoal da comunidade já estava bom, estouram os 

canos a bomba não funciona. Concorda com a fala do Vereador Izelso com 

relação aos projetos, porém prazo de 30 dias está errado, pois o presidente 

pode convocar com 48 horas de antecedência para votação em sessão 

extraordinária, bem como as comissões permanentes podem pedir mais prazo 

caso seja necessário, ou 8 dias quando apresentado e será votado em duas 

sessões ordinárias. Não é possível ficar com um projeto parado por 30 dias. 

Parabeniza Vereadora Teresinha pelas palavras de hoje à noite. Apenas somos 

lembrados quando tem algum problema na comunidade. Com relação à moção 

é falha da Câmara Municipal, tínhamos que ter organizado um evento e 

realizado a entrega, pois nós estávamos apenas ocupando um espaço do Café 

Colonial.  Afirma que estávamos reunidos uma noite antes do evento e 

ninguém falou que a entrega seria no café colonial, foi um equivoco, uma 

falha da Câmara Municipal. Enfatiza que a moção deve ser apresentada pela 

mesa diretora. Afirma que a falha vai ficar na consciência de cada um.  Relata 

que o poder legislativo é formado por nove pessoas, todos têm o mesmo 

poder, porém o poder de comando é do presidente. Afirma que o regimento 

interno deve ser obedecido quanto ao tempo fala. Porém deve ser analisado se 
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o vereador está falando algo com sentido ou não. Enfatiza que somos fiscais, e 

quando o vereador acha alguma coisa errado deve relatar para ficar registrado 

em ata. Com relação à questão da água, seria a favor da votação do projeto, 

entende duas coisas, a partir do momento que é assinado o convênio dos 

canos, a entrega é rápida, esse valor pode gastar em investimento, 

sinceramente para mim é a comunidade que decide, nós não vamos falar, 

vamos apenas ouvir, se a comunidade falar que sim, podemos votar o projeto. 

Comenta sobre a necessidade de participar dessa reunião com a comunidade 

da Linha Turski.   Comenta sobre a fala do Vereador  Izelso que a Câmara 

Municipal indicou o recurso  para a reforma do abatedouro, mas o prefeito não 

é obrigada a fazer, mas cada um de nós pode pleitear recursos para isso, 

lembra  que quando representava o Deputado Wilmar Reichembach, o mesmo 

indicou duas emendas para o município, fui a Curitiba para transferir esses 

recursos para compra de um rolo  que está  sendo utilizado. Tece comentário 

sobre a busca de recursos para reabrir o abatedouro e sobre os pouco 

agricultores integrados no município, relata dificuldade de ingressar nas 

cooperativas. Comenta sobre o leilão, é necessário olhar esses carros. Relata 

que quando foi presidente da Câmara Municipal em 2010 e a secretária era a 

Sr. Maristela Ortigara, nós organizávamos essa questão dos ingressos junto à 

comissão da Festa do Vinho e do Queijo. Ressalta que para cada opinião do 

Legislativo tem um tipo de explicação. Tece comentário sobre concurso 

realizado, abriu vaga reserva para jurídico, depois houve a contratação devido 

grande quantidade de serviços e mesmo assim continua uma grande 

quantidade de horas extras. Comenta que vêm projetos errados, misturados, 

não entende porque não fazer dois projetos. Comenta que a Câmara de 

Vereadores não teve prestígio no lançamento da Festa do Vinho e do Queijo, 

porém nem tudo é polêmica, café muito bem servido, os clubes de mães não 
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têm que vir aqui explicar nada, pois é um projeto bem elaborado, temos que 

ter orgulho do trabalho realizado. Também não precisa levar como um crime 

está questão do convite, é apenas um comentário, pois se a câmara municipal 

não é lembra nesse dia, também não é lembrado nos outros dias também. 

Agora a administração precisa da Câmara para a votação do projeto de lei, ai 

lembram de nós, porém lembrar de fazer o bueiro, o  ponto de ônibus também 

é importante. Comenta sobre a Secretaria de Agricultura, temos que atender 

mais os agricultores, porque temos um gasto enorme com a  folha de 

pagamento, quais programas os agricultores estão sendo atendidos. É 

necessário fazer uma pesquisa para ver qual é a secretaria que melhor atende 

as pessoas. Ressalta que não concorda com os shows gratuitos no domingo da 

Festa do Vinho e do Queijo, é um dinheiro público gasto que poderia ser 

utilizado em coisas mais necessárias para os munícipes. Vereador Gilberto 

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

Solicita que seja encaminhado ofício ao Jurídico Sr. Diogo Pastre para que 

encaminhe a esta Casa de Leis relatórios referente aos seguintes assuntos: 

quem são as pessoas que entraram na justiça contra a administração; quais 

foram às pessoas que perderam e quais ganharam;  quais processos estão em 

andamento e quais são os valores que terão que ser pagos para aquelas pessoas 

que ganham na justiça. Solicita que seja encaminhado ofício ao Secretário de 

Obras Sr. Francisco Caumo para que seja fechada uma vala que foi aberta para 

retirada de cascalho na propriedade do Sr. Ademar Rech, na Linha 

Bandeirantes, é perigoso cair alguma criação. Convida a todos para a final do 

campeonato de campo no domingo. Vereador Marcelo agradece e devolve a 

palavra. Presidente Elias solicita que seja encaminhado ofício ao Secretario de 

Urbanismo Sr. Gilberto Bauer para que coloque as raspas de asfalto em frente 

ao ponto de ônibus do salgadinho, meia carga é o suficiente, explica que no 
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local fica água parada quando chove. Relata que vai analisar junto com a 

comissão da Festa do Vinho para ver a respeito dos ingressos. 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, 14 de Junho 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:_________________________________ 

 


