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  Ata nº 104/2019 

Ata da Centésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia vinte e oito 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 todos os Vereadores. Pauta do 

dia: Leitura da ata da sessão ordinária nº 103/2019. Leitura do Informativo 

recebido da Câmara dos Deputados, assunto: Recursos do Orçamento da 

União pagos aos Municípios. Leitura do ofício nº 202/209 recebido da 

Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ao ofício nº 105/2019. Presidente 

Elias e os demais Vereadores decidem pela antecipação da sessão do dia 

12/07/2019 (sexta-feira )para o dia 09/07/2019 (terça-feira) as 19h00min, em 

virtude do lançamento da Festa do Vinho e do Queijo na sexta-feira. A 

Comissão de Finanças e orçamento realiza a apresentação do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 03/2019. Súmula: Dispõe sobre a aprovação das contas 

da Prefeitura do Município de Salgado Filho/PR, relativas ao exercício de 

2014. Vereador Alfredo comenta sobre a apresentação e votação do projeto de 

Decreto nº 03/2019. Vereador Doelio explica os motivos pelo qual a Comissão 

de Finanças e Orçamento votou pela aprovação das contas do Executivo do 

Exercício Financeiro de 2014. Vereador Gilberto Casa explica que fez uma 

análise do processo, o qual veio com parecer prévio pela irregularidade, porém  

tendo em vista o bom trabalho que o Ex-Prefeito Alberto Arisi durante o seu 

mandato, e também  encontrou um grande problema, pois tinha uma previsão 

de orçamento e veio menos do que o esperado,  onde resultou o déficit 

orçamentário. Diante de tudo isso a Comissão optou pelo parecer e decreto 

pela aprovação das contas. Presidente Elias informa aos Vereadores que a 
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primeira votação será na próxima sessão ordinária. Reapresentação do Projeto 

de Lei Nº 17/2019. Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um 

Crédito Adicional Suplementar no Município de Salgado Filho, Estado do 

Paraná, para o Exercício de 2019, e dá outras providências. Presidente Elias 

convoca as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento para realizarem o parecer do projeto de lei, e informa que a 

primeira votação do projeto será na próxima sessão ordinária. Presidente Elias 

informa também que o Projeto de Lei 21/2019 será votado na próxima sessão 

ordinária. Diante disto o Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para realizarem o parecer do 

projeto de lei. Apresentação do Requerimento nº 08/2019. Autoria dos 

Vereadores Teresinha Quell e Alfredo dos Santos. Súmula: Solicita que a 

Administração Municipal na medida do possível estude a viabilidade de 

realizar a perfuração de um poço artesiano e a instalação da rede de água até 

as residencias dos moradores no Assentamento localizado na Linha São Brás. 

Vereadora Teresinha defende o requerimento: explica que esse é um anseio da 

comunidade que tem bastante dificuldade com a água potável, pois é um local 

bastante seco. Também é uma comunidade longe de difícil acesso. Pede os 

votos favoráveis dos colegas vereadores. Explica que já foi realizado um 

estudo e temos a liberação do INCRA.  Passada a palavra a platéia: Passada a 

palavra aos Vereadores: Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Comenta 

que votará favorável ao requerimento de autoria dos Vereadores Teresinha 

Quell e Alfredo dos Santos. Solicita que seja encaminhado ofício ao Secretario 

de Obras Sr. Francisco Caumo agradecendo e parabenizando pelo atendimento 

ao seu pedido de melhorias no calçamento da Linha União da Serra. Enfatiza 

que o trabalho ficou muito bom. Vereador Marcelo agradece e devolve a 

palavra e ausentasse da sessão devido a compromisso particular. Vereador 
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Doelio cumprimenta a todos. Comenta sobre o Projeto de Decreto Nº 03/2019 

e a decisão da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação das contas 

do Ex-Prefeito Alberto Arisi, isso ocorreu porque entendemos que passou um 

pouco do orçamento, mas não é muito grave, explica que já aprovamos contas 

mais complicados como a do Ex-Prefeito Amarildo Smaniotto. Vereador 

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

todos. Comenta que avaliando esse ofício recebido da Câmara dos Deputados 

e o valor recebido do fundo de participação dos municípios até maio, a 

dedução é muito grande, cerca de 30 % volta para o governo para ser enviado 

para os municípios maiores. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. 

Seria importante ver com a Amsop reivindicasse que viesse apenas o que é 

correto e não haver a necessidade de devolver o recurso. Comenta sobre o 

Projeto de Decreto nº 03 apresentado na sessão. Ressalta que de janeiro a 

agosto vem um valor, de setembro em diante diminui muito o orçamento do 

município. Avaliando o bom trabalho realizado pelo ex-prefeito Alberto Arisi, 

como terraplainagens no interior e na cidade, a abertura da creche entre outros 

ótimos trabalhos. Explica que foi o mesmo prefeito que pagou as contas no 

outro mandato, não teve troca de gestão. Explica que é favorável, como foi das 

contas do Sr. Helton Pfeifer e do Sr. Amarildo Smaniotto. Enfatiza que o Ex-

Prefeito Alberto Arisi trabalhou em prol da comunidade. Comenta que na 

folha de pagamento da Prefeitura Municipal no mês de maio ouve três 

equívocos: funcionário de férias que fez 72 horas extras; o valor da hora extra 

ultrapassou o valor do salário do servidor; e por fim o mesmo servidor ganhou 

mais em salário do que o Prefeito Municipal. Explica que essa é apenas uma 

observação enquanto vereador e ressalta a importancia de respeitar as leis. 

Explica que não vai citar o nome do funcionário.  Estamos aqui fazendo uma 

avaliação de oito anos de trabalho do Ex-Prefeito Alberto Arisi, fez uma 
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defesa baseada no trabalho. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a 

palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Explica que a Comissão de 

Finanças e Orçamento teve um prazo adequado para análise do processo das 

contas do executivo de 2014, cada Vereador fez o seu estudo, por parte do 

Tribunal de Contas houve irregularidade. Porém percebemos o empenho e o 

trabalho do Ex-Prefeito Alberto Arisi nos seus dois mandatos.  Peço o voto 

favorável dos colegas vereadores ao projeto de decreto nº03/2019.  Comenta 

que a cada ano vem menos FPM, a dedução desse ano passa de 40%. 

Deveriam passar apenas o valor limpo para os municípios. Solicita que seja 

encaminhado ofício em seu nome, e dos Vereadores Doelio e Gilberto Rech 

que estavam presentes na festa junina da Escola Municipal Professora Jaci 

Maria Lopes, pelo excelente trabalho que fazem com as crianças, um 

comportamento incrível, fazem mais do que ensinar, educam as crianças. Um 

agradecimento a Diretora Margarete Bauer, professores e demais funcionários. 

E que este ofício seja feita a leitura aos alunos. Vereador Alfredo agradece e 

devolve a palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Comenta que o 

projeto de decreto foi bem defendido e também sabe que não houve maldade 

por parte do Ex - Prefeito Alberto Arisi, já declarou seu voto favorável. Pede o 

voto favorável dos colegas Vereadores ao requerimento apresentado nesta 

sessão. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto 

Casa cumprimenta a todos. Solicita que seja encaminhado ofício ao Presidente 

do Grupo dos Idosos Sr. Nelcindo Hoffmann pelo bom trabalho que vem 

desenvolvendo junto aos idosos, bem como pela participação e apresentações 

em várias festas juninas, entre eles a Festa do Clube São Francisco, é 

importante essa participação dos idosos em eventos da comunidade. Solicita 

que seja encaminhado ofício ao Presidente do Conseg Sr. José Capellin e aos 

demais membros parabenizando pela atitude de participar deste conselho tão 
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importante para a comunidade. Já vemos um bom resultado do Conseg 

apoiando a Polícia Militar. Solicita também que seja encaminhado ofício ao 

Secretário de Administração Sr. Ronaldo Frigo para seja realizada a 

construção de um ponto de abrigo para os alunos próximo a estrada que dá 

acesso a residência do Sr. Valmor Krepes na Linha Guabiju. Parabeniza todas 

as pessoas que estão envolvidas com a construção da ponte que dá acesso ao 

Bairro Mirante do Bosque e a Linha Quintino, explica que foi concluída a 

parte do concreto. Comenta que manteve-se neutro com relação ao processo 

do Tribunal de Contas referente às contas do exercício financeiro de 2014, 

devido a ser o relator do parecer e do projeto. Vereador Gilberto Casa 

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

que a Festa do Vinho e do Queijo está chegando, nada foi feito com relação à 

pintura das faixas, ano passado aconteceu à mesma coisa e depois foi 

terceirizado o pessoal de fora para realizar o serviço. Solicita que seja 

encaminhado ofício ao Setor de Urbanismo pedindo que esse ano esse serviço 

seja feito de forma antecipada. Comenta que encaminhou vários ofícios a 

administração e não obteve nenhuma resposta e nem a efetivação dos pedidos, 

como por exemplo: mudança da placa em frente ao correio e a autorização 

para a extensão da rede de água na Linha Bandeirantes. Enfatiza que não dão 

valor aos pedidos dos Vereadores. Vereador José agradece e devolve a 

palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos.  Comenta que em quanto o Sr. 

Gilberto Bauer ocupava o cargo de vereador, todas as sessões ele solicitava 

que fosse encaminhado ofício ao Setor de Urbanismo reivindicando alguma 

coisa. Atualmente mandamos ofício para o Setor o qual ele é responsável e 

nada é resolvido. Gostaria de saber por que ainda não foi recolocada a placa 

de sinalização indicando a saída para Flor da Serra do Sul e aos demais 

municípios, pois está chegando a Festa do Vinho e do Queijo e aumentam o 
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fluxo de veículos e consequentemente os equívocos.  Declara seu voto 

favorável ao requerimento de autoria dos Vereadores Teresinha e Alfredo. 

Relata que vai buscar mais informações a respeito da rede de água da Linha 

Quintino. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Doelio 

agradece a compreensão dos colegas Vereadores pela mudança na data da 

sessão pelo período de sessenta dias, enquanto esteve em tratamento de saúde. 

Esclarece que o tratamento durou a metade do tempo previsto e que está bem 

de saúde. Presidente Elias solicita que seja encaminhado ofício ao Sr. Levi 

Ribeiro parabenizando pelo término dos campeonatos de campo e de vôlei de 

areia. Os vereadores em comum acordo resolvem que cada um vai doar o 

valor de R$ 55.00 reais para o patrocínio da revista que será confeccionada em 

comemoração aos 25 anos da Festa do Vinho e do Queijo. 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, 28 de Junho de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 
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Jose Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo João Barili:_____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 


