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PAUTA Nº 011/2020 

ORDEM DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020 

Centéssima Quadragéssima Sétima Sessão Ordinária da 

Décima Terceira Legislatura 

 

          Projeto de Lei do Executivo nº 24/2020.  Súmula: Dispõe sobre a 

Abertura de Crédito Extraordinário no Orçamento Geral do Município de Salgado 

Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2020, e dá outras providências. 

 

Requerimento nº 16/2020. Súmula: Os Vereadores que o presente 

subscrevem nos termos regimentais e legais, ouvido o plenário, solicita que a 

Presidência da Câmara depois de aprovado, encaminhe o presente requerimento ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Helton Pedro Pfeifer, solicitando que 

verifique a situação dos barracões onde está instalada a indústria de confecções 

Giramar. 

Informamos, que um barracão da indústria apresenta problema de 

rachaduras em uma das suas paredes. Essa parede apresenta uma trinca enorme e 

com o último temporal no mês de junho deste ano, acabou ocorrendo o aumento da 

fissura e deslocamento da parede, aumentando consideravelmente o risco de 

ocorrer uma acidente com os colaboradores caso vier a cair, onde entendemos ser 

necessário que essa parede que apresenta problema, seja refeita. 
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Ainda, por segurança e precaução, o proprietário retirou os colaborados que 

trabalhavam próximos a essa parede para evitar em caso de acidente que algo mais 

sério possa ocorrer como serem atingidos pelos destroços da mesma em caso de 

desabamento. Além disso, em virtude da retirada desses colaboradores que 

trabalhavam junto a essa parede, os mesmos passaram a trabalhar mais próximos 

uns aos outros devido ao espaço disponível no barracão, o que pode estar 

ocasionando uma proximidade que não seria a adequada nessa época de pandemia 

que estamos vivenciando. 

Ademais, informamos ainda, que também é necessário verificar a situação 

da necessidade da retirada de parte do telhado do pavilhão novo, pois, duas 

tesouras apresentaram problemas na construção da obra, e caso verificada a 

necessidade, o trabalho em relação a colocação dessas tesouras deve ser refeito. 

Desta forma, estamos encaminhando as solicitações acima mencionada, e 

certos da compreensão dos nossos colegas vereadores quanto a sua aprovação, e 

também, por parte da administração pública municipal em atender nossos pedidos 

ao verificar a situação da parede e do telhado nos barracões onde está instalada a 

indústria de confecções Giramar, visando assim, resguardar-se de uma futuramente 

alguma responsabilização por parte da administração pública municipal em caso 

de ocorrer algum acidente com consequências mais graves. 
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