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Ata nº82/2018

Ata da Octagésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e sete de novembro de 2018, às dezenove 

horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Sob a 

Presidência do Vereador Doelio da Silva Rosa, 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 81/2018. Leitura do convite recebido CMEI para a 

formatura de Educação Infantil. Sra. Cristiane Krause reforça o 

convite para a formatura. Leitura do convite recebido da Prefeitura 

Municipal para a 3º Audiência Pública do Plano Diretor. Leitura do 

Informativo recebido da Câmara dos Deputados, assunto: Execução 

Orçamentária. Apresentação do Projeto de Lei nº 54/2018. 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 da outras 

providencias. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes 

da Câmara para realizarem os pareceres do projeto de lei. 

Apresentação do Projeto de Lei nº 57/2018. Súmula: Dispõe sobre a 

desoneração de parte dos imóveis dados em caução em cumprimento 

a Lei Municipal nº 15/2015, que autorizou a criação do loteamento 

Mirante do Bosque e dá outras providências. Presidente Doleio 

convoca as comissões permanentes para realizarem os pareceres do 

projeto de lei. Apresentação do projeto de lei nº 58/2018. Súmula: 

Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação, o Lote Urbano 
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nº 07, da quadra nº 65, o qual será destinado a abertura de via 

pública e dá outras providências. Presidente Doleio convoca as 

comissões permanentes para realizarem os pareceres do projeto de 

lei. Presidente Doelio convoca os Vereadores para sessão 

extraordinária no dia 04 de dezembro de 2018 as 18h:45min para 

votação do projeto de lei nº57/2018 e 58/2018. Segunda Votação do 

Projeto de Lei do Executivo nº 50/2018. O referido projeto de lei 

recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de 

Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Fixa o piso 

salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 

Agentes de Combate as Endemias, nos termos da Lei Federal nº 

13.708, de 14 de agosto de 2018 e dá outras providências. Colocado 

em segunda votação foi aprovado.   Segunda Votação do Projeto de 

Lei do Executivo nº 51/2018. O referido projeto de lei recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação.   Súmula: Extingue o Conselho 

Municipal do Emprego e Relação do Trabalho e dá outras 

providências. Colocado em segunda votação foi aprovado. Segunda 

Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 52/2018. O referido 

projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das Comissões 

Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: 

Extingue o Conselho Municipal Antidrogas e dá outras providencias. 

Colocado em segunda votação foi aprovado.  Segunda Votação do 

Projeto de Lei do Executivo nº 53/2018. O referido projeto de lei 

recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de 

Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Extingue o 

Conselho Municipal de Acompanhamento de Manutenção e 
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério e dá outras providências. Colocado em segunda votação 

foi aprovado. Apresentação e votação da Moção de Aplausos nº 

03/2018 de autoria dos Vereadores: Gilberto Casa, Alfredo dos 

Santos e Elias Klein. Súmula: A Câmara Municipal de Salgado Filho, 

por intermédio dos Vereadores abaixo assinado, com amparo no 

artigo 110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta 

APLAUSOS a Comissão Organizadora da Festa do Vinho e do 

Queijo, realizada em nosso município nos dias 06 a 08 de julho de 

2018. Vereadores defendem a Moção de Aplausos: Vereador Gilberto 

Casa reconhece o importante trabalho voluntário realizado por está 

comissão. Em nome dessa comissão homenageamos todas as demais 

equipes que estiveram à frente da organização da Festa do Vinho e 

do Queijo ao longo dos anos. Vereador Alfredo explica que essa é 

uma homenagem a todas as comissões organizadoras da Festa do 

Vinho e do Queijo ao longo dos anos. Vereador Elias enfatiza que é 

uma homenagem merecida pelo trabalho voluntário realizado durante 

todo o ano. Colocado em votação no plenário a Moção de Aplausos 

nº 03/2018  foi aprovada.  Apresentação do Requerimento nº 

56/2018. Autoria Vereador Jean Zvecth. Súmula: Solicita que a 

Administração Municipal na medida do possível estude a 

possibilidade de voltar a oferecer transporte gratuito aos estudantes 

que cursam faculdade, cursos em outros municípios. Este novo 

programa a ser desenvolvido pode ser semelhante ao antigo Programa 

Transporte Universitário e Profissionalizante – PROTRUP. Vereador 

Jean defende o requerimento: Explica que foi procurado pelos 

estudantes para fazer essa reivindicação. Diante disto deseja que o 
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programa seja retomado semelhante ao antigo Protrup. O programa 

auxiliaria principalmente aqueles alunos que já pagam as 

mensalidades de faculdade e cursos. Passada a palavra a palavra a 

platéia: Sr. Luiz Klein realiza a prestação de contas da Associação da 

Linha Bandeirantes: Entrada: R$ 35.746.48; Saída: R$ 22.755.69; 

Saldo: R$ 17.160.93. Comenta sobre os seguintes assuntos: valor da 

hora máquina (noventa reais), concerto de máquinas, nova diretoria e 

sobre o novo operador Sr. Leandro Rech. Vereador Gilberto Rech 

acredita que deve ser feito um novo planejamento sobre a localização 

das associações, pois é realizado um grande deslocamento das 

máquinas. Temos um trator disponível no pátio de obras para fazer 

uma nova associação. Sr. Ronaldo Frigo reforça o convite para a 

audiência pública do Plano Diretor.  Sra.  Viane Martin explica que o 

plano diretor só pode receber alterações depois de cinco anos. Então 

esse é o momento de fazer as alterações necessárias. Sr. Gilberto 

Bauer tece comentário sobre o Projeto de Lei Nº 48/2018 que foi 

reprovado por essa Casa de Leis. Está aqui hoje para conversar com 

os vereadores que votaram contrários a esse projeto para verificar 

quais são as opiniões e sugestões para resolver o problema, pois as 

obras precisam se executadas: CMEI, Colégio Municipal Professora 

Jaci Maria Lopes, Escola da Linha Tiradentes, pavilhão que será 

implantado a indústria de reciclagem, construção de um forno no 

cemitério municipal. Enfatiza que as Escola só podem ser reformadas 

nas férias escolares. Explica que os vereadores que votaram contra, 

votam contra as crianças e os idosos. Vereador Gilberto Rech explica 

que não votaram contra ninguém, pelo contrário votamos contra 

pensando em uma questão de economia, porque atualmente a 
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Prefeitura Municipal tem um pedreiro contratado com um salário de 

R$ 2.200 reais, bem superior ao valor destinado a vaga criada. Sr. 

Gilberto Bauer explica que o pedreiro foi contratado para a 

construção da ponte, porém as vigas não vieram e o mesmo vem 

desempenhando outros trabalhos necessários, porém final do ano 

termina o seu contrato. Vereador Gilberto Rech explica que deveria 

ter sido feito concurso público para a contratação de pedreiros, pois 

sempre existem concertos ou obras para serem realizadas. Sr. 

Gilberto Bauer explica que como tem a vaga em aberto não pode ser 

licitado uma empresa para fazer essas obras. Cita as dificuldades de 

ter um pedreiro próprio. Explica que não temos mão de obra para 

fazer as reformas. Comenta também que a reforma do barracão, onde 

temos seiscentos mil reais de investimento parado porque não temos 

como reformar o barracão. Explica também que para o setor da saúde 

continuar no programa selo bronze deve ser retirada a farmácia de 

dentro do posto de saúde. E para isso acontecer precisamos licitar a 

mão de obra. Vereador Gilberto Rech explica que não reuniram os 

vereadores para conversar, mas em janeiro o projeto já pode voltar 

para a Câmara e votamos em sessão extraordinária. Sr. Gilberto 

Bauer explica que segundo o Regimento da Câmara tendo 2/3 dos 

Vereadores dispostos podem propor a volta desse projeto ainda esse 

ano. Explica que existe a possibilidade de o prefeito fazer por 

decreto, porém gostaria que passasse pela Câmara Municipal. 

Presidente Doelio acredita que o projeto pode voltar e ser votado em 

sessão extraordinária. Vereador Gilberto Rech explica que pode 

voltar o projeto para a Câmara que o seu voto será favorável. Mas 

explica que a criação desse cargo foi através de um projeto votado 
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ano passado. Relata que em dois anos de administração nenhum 

requerimento seu foi atendido. Vereador Elias vota favorável ao 

projeto em questão. Vereador José questiona porque foi retirado esse 

cargo do concurso.  Sra. Cristiane Krause explica que fez parte da 

Comissão do concurso e foi uma determinação do Tribunal de 

Contas. Diante disto três cargos foram retirados do concurso: 

pedreiro, eletricista e borracheiro. Vereador Gilberto Rech comenta 

que a retirada desses cargos era para não onerar a folha de 

pagamento, mas estamos aqui com o projeto 54/2018 que cria mais 

cargos. Acredita que o jurídico da administração falhou em não fazer 

uma justificativa adequada junto ao Tribunal de Contas. Comenta 

também que fazem os projetos de lei, mas não mandam o projeto 

antigo para ser feita a análise necessária.  Sr. Gilberto Bauer comenta 

vai ser licitado a mão de obra do  pedreiro para 200 dias de serviço. 

São poucos dias de serviço em cada lugar. Explica que uma das 

nossas exigências junto à empresa que ganhar a licitação é que a mão 

de obra seja do município. Dentro de doze meses não pode mais ter 

licitação para este tipo de serviço. Parabeniza vereadores e a 

administração pelo trabalho e conquistas. Comenta sobre a obra do 

passeio que vai até a cantina, requerimento este do Vereador Gilberto 

Rech. Cita as demais obras que serão realizadas. Vereador Gilberto 

Rech questiona sobre o projeto da reciclagem. Sr. Ronaldo explica 

que está sendo analisado e estudado esse projeto junto a outros 

municípios, cita os bens cedidos pela administração: maquinário, 

caminhão. Passada a palavra aos vereadores: Vereador Elias ausenta-

se da sessão devido a compromisso. Vereador Gilberto Casa 

cumprimenta a todos. Agradece aos votos favoráveis a Moção de 
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Aplausos. Enfatiza a importancia de homenagear a Comissão da 

Festa do Vinho e do Queijo que realiza um trabalho voluntário no 

município. Gostaria que o Sr. Eloir Wronski juntamente com os 

demais membros da Comissão viessem na próxima sessão para 

receber a Moção de Aplausos. Comenta sobre a importancia de ser 

realizada a defesa dos projetos. Explica que votou a favor do projeto 

em questão. Ressalta a importancia de reformar o barracão para a 

geração de empregos e para recolher o lixo reciclável do município. 

Comenta sobre as melhorias necessárias para serem feitos no CMEI. 

Parabeniza os Sr. Luiz Klein pela realização da prestação de contas e 

pelo trabalho realizado pela associação. Explica que a Associação 

está bem organizada, torce que permaneça essa diretoria, são poucos 

que se dispõe a trabalhar voluntário. Explica que vai ser retomado o 

calçamento da Linha São Roque e Linha Pinheiro. Comenta que 

esteve presente na entrega de medalhas para os alunos da escolinha, 

evento este promovido pelo CRAS. Vereador Gilberto Casa agradece 

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

sobre o projeto de lei nº 48/2018 e a necessidade de ter um pedreiro 

no quadro de funcionários da prefeitura. Solicita Ofício ao Setor de 

Obras para que sejam realizadas a recuperação das estradas do 

Sarandi e a Linha São Roque. Explica que esse é um pedido da 

população, ressaltas que algumas pessoas fizeram a estrada com 

picareta. Conversou com chefe de obras e o mesmo informou que não 

estão sendo pagas as horas extras dos funcionários. Acredita que 

tenha sido economizado em combustível no mês de outubro. Solicita 

que seja encaminhado ofício a administração reivindicando que seja 

voltado a pagar as horas extras para os funcionário do setor de obras. 
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Acredita que esse setor não deveria parar no final de ano. Parabeniza 

a Associação da Linha Bandeirantes pelo trabalho e prestação de 

contas. Não sabe dizer se é necessário a criação de mais uma 

associações no município. Vereador José agradece e devolve a 

palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Explica que votou 

contra o projeto, mas se ele voltar para Câmara irá votar favorável. 

Votou contra porque não tínhamos nenhum esclarecimento adequado. 

Parabeniza a Associação da Linha Bandeirantes pela prestação de 

contas. Parabeniza o pessoal que trabalha com a coleta do lixo 

reciclável. Muitos não acreditavam no sucesso deste projeto. Mas 

esta dando certo. Explica que o Vereador Gilberto Rech é muito 

inteligente, se não fosse ele não teria o projeto de pedreiro. Vereador 

Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador Jean cumprimenta a 

todos. Explica que votou contra o projeto porque acha que é um 

cargo importante. Comenta que se o projeto voltar votará favorável, 

não está aqui para prejudicar ninguém. Mas acha importante os 

esclarecimentos. Comenta que na quinta-feira vai participar da 

audiência pública do plano diretor. Explica que está cursando 

geografia e sabe da importancia do planejado da cidade.  Pede a 

administração se existir uma possibilidade de voltar a implantar esse 

programa aos estudantes. Pois tem alguns alunos que estão desistindo 

e o auxílio na economia com o transporte pode ajudá-los. Vereador 

Jean agradece e devolve a palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta 

a todos. Parabeniza o Sr. Luiz Klein pela prestação de contas e pelo 

trabalho desenvolvido na Associação. Explica que votou favorável ao 

projeto de lei. Relata que vem há muito tempo pedindo a reformas 

necessárias do posto da Linha São Brás e da Linha Tiradentes. Relata 
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as necessidades dos locais. Comenta sobre a estrada da Linha São 

Brás e a postagem realizada no facebook pela Sr. Loreni de Lima. É 

uma cobrança sua antiga, mas entende que é uma questão de bom 

senso terminar uma estrada para começar outra. Nesse caso 

específico foi uma questão de maldade, o trator fez a valeta e depois 

da chuva filmaram e postaram. Pois foi realizado um trabalho muito 

bom naquela estrada.  Conversou com o Secretário de Obras Senhor 

Francisco Caumo e o mesmo informou que essa semana vai ser 

resolvida o situação. Comenta que seria importante se o Prefeito 

Municipal libera-se as horas extras pra os funcionários para que 

possa ser aproveitado o tempo bom para fazer as obras. Comenta 

sobre a chegada da nova médica pelo Programa Mais Médicos. 

Acredita que a Saúde deve ser prioridade no município. Explica que 

acha importante termos no município médicos brasileiros, não 

desmerecendo o trabalho da Dra. Anarela e da Dra. Barbara, mas se 

temos médicos brasileiros é importante que eles estejam trabalhando, 

ressalta que a comunicação é importante na hora dos atendimentos. 

Acredita que o Projeto nº 48/2018 deve voltar o mais breve possível 

para a Câmara Municipal, explica que já tinha conhecimento sobre a 

necessidade do mesmo, porém alguns colegas não tinham. Vereadora 

Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo 

cumprimenta a todos. Ressalta a importância das explicações dos 

projetos apresentados nesta Casa de Leis. Pede a reapresentação do 

Projeto de Lei nº 48/2018. Solicita que o Jurídico da Câmara de 

Vereadores elabore o documento para que todos os Vereadores 

possam assinar e o projeto possa ser reapresentado. Comenta que o 

Projeto de Lei nº 55/2018 foi retirado de pauta a pedido da Comissão 
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de Finanças e Orçamento. O motivo da retirada foi que no ano de 

2015 foi aprovado o projeto de lei para a venda das ações da Sanepar  

e o dinheiro seria destinado para a efetivação da rede de água no 

interior do município. Existe a possibilidade da efetivação dessa rede 

de água pela Sanepar, porém não é algo garantido, diante disto 

entendemos que deve ser deixado o dinheiro para essa finalidade e o 

restante contemplado a ampliação da indústria Giramar. Soubemos da 

necessidade da indústria giramar com a possibilidade de mais 70 

empregos a partir de março no município. Enfatiza que não é contra o 

investimento, porém devemos ver essa questão da rede de água. 

Comenta também sobre projetos realizados a partir de emendas do 

Deputado Nelson Meurer. Comenta sobre a Moção de Aplausos que é 

uma homenagem a todas as comissões organizadoras da Festa do 

Vinho e do Queijo ao longo dos anos. Parabeniza Sr. Luiz Klein e 

associação pela realização da prestação de contas e pelo trabalho 

desenvolvido. Enfatiza que não ouviu nenhuma reclamação da 

associação da Linha Bandeirantes. Parabeniza a família Klein pela 

realização do baile no último fim de semana. Agradece pelo convite 

recebido. Parabeniza o CMEI pelo trabalho desenvolvido. Sr. Eloir 

Wronski convida a todos para no próximo sábado participar da 

disputa  do 3 º lugar do campeonato. Convida também para a grande 

final no dia 15 de dezembro as 19h:45min, a qual será transmitida 

pela TV Tribuna. Explica que no próximo ano teremos alguém no 

departamento de esporte. Vereador Alfredo parabeniza as pessoas 

que trabalham com a empresa de reciclagem. Convida a todos para 

um almoço no domingo no clube de campo São Francisco, relata o 
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cardápio e o valor do almoço R$ 20,00 reais. Vereador Alfredo 

agradece e devolve a palavra. Vereador 

 Gilberto Rech cumprimenta a todos.  Comenta que o deputado Assis do 

Couto retirou a indicação de uma emenda para a compra de uma retinha do 

nosso município e indicou para Flor da Serra do Sul. Porém o Deputado João 

Arruda até o final do ano vai destinar a Salgado Filho uma retro escavadeira, 

explica que essa é uma solicitação sua.  Relata que conseguiu mais de dois 

milhões e meio de recursos em seus mandatos como vereador. Comenta que 

amanhã o Sr. Paulo Deola vem trazer mais recursos pra o município.  Tece 

comentário sobre a falta de conhecimento político por parte de alguns 

secretários.  Comenta sobre o bom trabalho realizado pela oposição. 

Parabeniza o Sr. Luiz Klein pela realização da prestação de contas e trabalho 

realizado pela associação.  Comenta que agora não tem o que fazer, mas na 

época da realização do concurso público, poderia ter sido conversado com o 

Tribunal de Contas e ter justificado a necessidade do pedreiro e a economia 

que seria realizada. Comenta também sobre o Programa gratuito de transporte 

dos estudantes realizada na gestão do Ex-Prefeito Alberto Arisi. Porém tem 

um limite para ser gasto dentro da pasta da educação, o qual já foi 

ultrapassado. Parabeniza o Vereador Jean pela ideia, porém não temos 

recursos disponíveis.   Comenta sobre o pedido do Vereador José para 

recuperação da estrada da Linha São Roque, temos que ter calma, não vamos 

tirar as máquina da Linha Peroba antes de terminar aquela estrada. Explica 

que representa a mais de dez anos a Linha São Roque e expera um trabalho 

bem feito.  Parabeniza a secretaria de obras pelo trabalho que vem 

desenvolvendo. Acredita que deveria ser contratado mais um operador de 

máquinas, e ser pago as horas extras para os funcionários deste setor. Explica 
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que discorda de algumas coisas na secretaria da educação, como por exemplo, 

os ônibus que não param estão sempre fazendo viagens para fora do 

município. Enfatiza a necessidade de fazer economia. E também devemos 

organizar as linhas do transporte escolar. Tece comentário sobre o dia da 

votação da compra do terreno da Mitra Diocesana e sobre o projeto de lei o 

qual tinha que ser melhor analisado, pois temos de 10 a 15 dias para estudar o 

projeto. Comenta também sobre o Projeto de Lei nº 54/2018, o qual não irá à 

votação sem a administração fazer uma reunião com os vereadores. Comenta 

sobre aumento de salários dos secretários, não há justificativa para isso, pois 

todos os funcionários são iguais. Tece comentário sobre a necessidade de 

pagar horas extras para os funcionários que merecem. Defende que as 

máquinas trabalhem até dia trinta de dezembro. Solicita ofício em nome  da 

Câmara Municipal para que as máquinas trabalhem até dia 30 de dezembro e 

que a administração volte a pagar as horas extras para o setor de obras, para 

que desta forma as estradas possam ser recuperadas. Vereador Gilberto Rech 

agradece e devolve a palavra. Presidente Doelio agradece a todas as 

explicações realizadas pela Associação da Linha Bandeiras e também pelos 

representantes da Administração. Presidente Doelio agradece a presença de 

todos e encerra a sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a 

presente ata, que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo presidente, 

vereadores e demais presentes. 

Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 27 de Novembro de 

2018. 
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Secretária:__________________________________________________

Alfredo dos Santos :___________________________________________

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________

Elias Klein :________________________________________________

Gilberto Casa :_____________________________________________

Giberto Luiz Rech:___________________________________________

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________

Jean Carlos Zvetch:____________________________________________

José Favaretto:______________________________________________

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________


