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Ata nº86/2019 

Ata da Octagésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia cinco de fevereiro de 2019, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do Vereador 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 85/2018. 

Entrega a Comissão de Finanças e Orçamento o Processo nº 29978/18 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à prestação de contas do 

Executivo no Exercício Financeiro de 2017, a presente Comissão terá trinta 

dias para fazer a análise do documento e formular um parecer juntamente com 

o projeto de decreto que será apresentado, analisado e votado por esse 

plenário.  Leitura do Ofício nº 371/2018 recebido da Prefeitura Municipal, 

assunto: Agradecimento. Leitura do Ofício nº 010/2019 recebido do CTG 

Recanto dos Tropeiros, assunto: Convite rodeio. Leitura do convite recebido 

do Grupo de Idosos Nossa Senhora Aparecida, assunto: Matine Regional. 

Passada a palavra a platéia: Sr. Eloir Wronski cumprimenta a todos. Agradece 

aos votos favoráveis aos quatro projetos de Leis votados na sessão 

extraordinária. Coloca-se a disposição dos vereadores no que for necessário e 

também aceita sugestões para melhorar a educação do município. Senhorita 

Daniela Ortega cumprimenta a todos. Pede o apoio dos vereadores a sua 

candidatura a rainha do rodeio representando o nosso município em Santo 

Antonio do Sudoeste. Prefeito Helton Pfeifer cumprimenta a todos. 

Cumprimenta de forma especial o Presidente Elias pela eleição da mesa 

diretora. Comenta sobre a importancia do título de Miss Brasil conquistado 

pela Débora Hoffmann.  Relata que a mesma vai disputar esse ano o título de 
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Miss Universo. Esclarece que tem dois concursos de beleza no Paraná e no 

Brasil. Comenta sobre o Turismo Rural.  Comenta também sobre a Posse do 

governador e do presidente; diminuição de gastos e cuidado com o bem 

público. Explica que estamos enquadrando todos os funcionários que estavam 

em desvio de função. Tece comentário sobre a necessidade de economizar 

esse ano e sobre a prestação de contas do terceiro quadrimestre que será 

realizada no final do mês de fevereiro. Comenta que está sendo construído o 

barracão na empresa Giramar, o que possibilitará a contratação de mais setenta 

funcionários. Comenta sobre investimento de cinquenta mil reais na indústria 

de confecções Indicato. E também realizamos investimentos na CCA, está 

empresa conta hoje com mais de cem funcionários no município. Comenta 

sobre a importancia do trabalho que a COPERDIA realiza junto aos integrados 

do município. Explica que infelizmente não conseguiremos nos próximos dois 

anos implantar uma empresa de confecções na Linha Tiradentes. Passada a 

palavra aos Vereadores: Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Deseja 

sucesso a Daniela Ortega na disputa do título de rainha do Rodeio em Santo 

Antonio do Sudoeste.  Agradece a todas as pessoas que estiveram presentes na 

Festa da Linha Peroba que foi realizada no mês de janeiro. Destaca que foi 

uma das maiores festas realizadas pela comunidade, foi possível pagar toda as 

despesas gerada com a reforma realizada. Relata que durante a festa foi 

comercializado bebidas alcoólicas, o que não é mais permitido pela Igreja 

Católica, diante disto o Frei Mikael Mezzomo tomou as providências cabíveis 

conforme a nova determinação da Mitra. Desta forma a comunidade da Linha 

peroba vai ficar  seis meses sem a realização das atividades religiosas. 

Enfatiza que este foi um erro da diretoria da comunidade. Explica que as 

atividades esportivas vão continuar normalmente. Comenta também sobre a 

forma diferente que as pessoas da comunidade agiram ao receber essa notícia. 
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Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Doelio 

cumprimenta a todos. Deseja sucesso a Daniela Ortega na disputa do título de 

rainha do Rodeio em Santo Antonio do Sudoeste. Deseja um bom ano de 

trabalho ao Legislativo e ao Executivo.  Comenta sobre a entrega dos 

resfriadores na semana passada aos agricultores do município através de 

emenda parlamentar do Deputado Estadual Wilmar Reichembach. Agradece o 

empenho do prefeito e dos servidores na execução dos tramites necessários 

para a viabilização deste pedido. Vereador Doelio agradece e devolve a 

palavra. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Deseja sucesso a 

Daniela Ortega na disputa do título de rainha do Rodeio em Santo Antonio do 

Sudoeste. Comenta que foi contra o projeto nº 10/2019 por causa de parte do 

projeto que trata sobre as aulas extraordinárias para os professores que já 

possuem um concurso público, diante disto vai diminuir as chances das 

pessoas que fizeram concurso no ano passado serem chamadas. Comparando 

com os contratados que trabalhavam ano passado no CMEI poderia ser 

chamado quatro pessoas do concurso. Portanto quem fez e quem aprovou esse 

projeto estão errados. Comenta sobre a nomeação de cargos comissionados 

pelo Executivo. Parabeniza a administração pela geração de empregos no 

município. Seria importante possibilitar às pessoas que residem no interior do 

município à oportunidade de vir trabalhar na cidade.  Comenta sobre a folha 

de pagamento da Prefeitura Municipal. Comenta também sobre o gasto 

excessivo nas Secretarias de Educação e Saúde. Enfatiza que é um problema 

de gestão. Acredita que não deve ser usado ônibus da educação para outro tipo 

de transporte, para que dessa forma possa haver economia. Explica que o seu 

voto na comissão de Justiça e Redação foi contrário em três projetos devido à 

redação conter vários assuntos importantes juntos e conforme o meu 

entendimento deveriam ser projetos separados.  Vereador Gilberto Rech 
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agradece e devolve a palavra.  Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Deseja 

sucesso a Daniela Ortega na disputa do título de rainha do Rodeio em Santo 

Antonio do Sudoeste.  Solicita que seja encaminhado Ofício ao Setor de Obras  

a pedido do Sr. Valdelvan dos Reis para que sejam realizados os reparos 

necessários na estrada da Linha Três Barras. Solicita que seja encaminhado 

Ofício a Administração para que seja providenciado o término da rede de água 

da Linha Três Barras. Prefeito Helton explica que a parte que compete a 

Prefeitura já está pronta, falta apenas a parte dos moradores que é colocar os 

canos e os relógios. Vereador Alfredo solicita que seja encaminhado Ofício ao 

Setor de Urbanismo para que sejam tomadas as providências necessárias para 

resolver o problema da rede elétrica (cerca de seis lâmpadas apagadas) no 

Bairro São Francisco, no trecho que vai da fábrica do Sr. Doraci Turato até a 

entrada do respectivo bairro.  Neste mesmo bairro próximo a residência da 

Sra. Eni Malinoski também tem uma lâmpada queimada. Solicita que seja 

encaminhado Ofício ao Contador Sr. Maicon Hendges para convidá-lo para 

participar de uma reunião com os membros da Comissão de Finanças e 

Orçamento no dia 12/02/2019 as 17h00min para tratar a respeito das contas do 

executivo do exercício de 2017.   Agradece a Administração pelo ofício 

resposta recebido, pois somos nove vereadores reivindicando que volte a 

funcionar o abatedouro. Enfatiza que gostaríamos que neste ano a 

administração olhasse com carinho os requerimentos aprovados por essa Casa 

de Leis, pois somos cobrados pelos nossos eleitores, e diante disto fica difícil 

de fazer uma próxima campanha. Agradece ao prefeito pela execução do 

serviço solicitado próximo ao Clube São Francisco. Comenta sobre o início do 

campeonato de campo no domingo passado. Convida a todos para assistir a 

próxima rodada no domingo dia 10/02/2019.  Explica que o lucro arrecadado 

com a venda de bebidas é para costear as despesas com os jogos do 
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campeonato regional. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra.  

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Deseja sucesso a Daniela Ortega 

na disputa do título de rainha do Rodeio em Santo Antonio do Sudoeste.  

Parabeniza Presidente Elias pela eleição da mesa diretora e se coloca a 

disposição no que for necessário. Comenta sobre o bom entendimento que 

existe entre os vereadores desta Casa de Leis. Comenta também sobre a 

geração de empregos, muitos foram embora porque não tinham aonde 

trabalhar e que bom que vários estão chegando ou voltando graças aos 

empregos gerados. Desde o mandato do Ex-Prefeito Alberto Arisi o município 

vem desenvolvendo a geração de empregos. Comenta sobre o problema dos 

aviários.  Faz um pedido especial ao Prefeito Helton para que olhe com 

carinho a agricultura do município, atualmente está difícil de trabalhar. 

Comenta sobre possível projeto para fornecimento de calcário e fósforo aos 

agricultores do município. Parabéns Prefeito Helton pela condução do 

município. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. Vereador 

Gilberto Casa cumprimenta a todos. Deseja sucesso a Daniela Ortega na 

disputa do título de rainha do Rodeio em Santo Antonio do Sudoeste.  Explica 

que votou a favor do Projeto de Lei do Executivo nº 10/2019 depois de bem 

analisado e também entendendo as  explicações do Secretário de Educação Sr. 

Eloir Wronski  e a situação atual  do país. Atualmente devemos economizar o 

máximo possível, que bom se fosse possível contratar mais pessoas que foram 

aprovados no concurso, mas infelizmente não é possível. Pois devemos 

analisar a demanda das escolas, chama hoje e daqui um tempo não tem mais 

necessidade. Comenta que esteve presente na entrega dos resfriadores na 

semana passada. Projeto este conseguido através do apoio do Vereador Doelio 

ao Deputado Estadual Wilmar Reichembach na última eleição.  Esse também 

é um exemplo do trabalho dos vereadores em prol da agricultura do nosso 
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município. Comenta sobre a importancia do investimento e geração de 

empregos na indústria de confecções Giramar. Parabeniza o Prefeito Helton 

pela geração de empregos. Comenta sobre a necessidade de melhorar as 

estradas do município. Solicita que seja encaminhado Ofício a Administração 

Municipal para que sejam retirados e realocados os pré-moldados das 

agroindústrias que não estão mais sendo utilizadas no interior do município.  

Comenta que já está sendo providenciado os ajustes solicitados pelos correios. 

Solicita que seja encaminhado Ofício de Parabenização a Associação do Baile 

do Kerb Salgado Filho pelo sucesso do evento realizado no final do mês de 

janeiro. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. Vereador José 

cumprimenta a todos. Deseja sucesso a Daniela Ortega na disputa do título de 

rainha do Rodeio em Santo Antonio do Sudoeste.  Entrega um abaixo assinado 

ao presidente Elias contendo a seguinte solicitação: os cidadãos abaixo 

assinados, vem por meio deste solicitar providências da Câmara de 

Vereadores e da Administração Municipal, no sentido de realizar a 

manutenção necessária na Rua 33, no Bairro Borba nesta cidade. A referida 

rua, encontra-se em péssimo estado de conservação, praticamente 

intransitável. Salientamos que por várias vezes, moradores reivindicaram 

informalmente solução para o problema, mas não fomos atendidos. Vereador 

José relata que  dois carros já tombarão nesta rua devido ao problema relatado. 

Acredita que a Administração está deixando a desejar os atendimentos 

solicitados. Comenta também sobre politicagem.  Relata que amanhã vai 

procurar o Prefeito Municipal para conversar a respeito deste assunto. 

Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a 

todos. Deseja sucesso a Daniela Ortega na disputa do título de rainha do 

Rodeio em Santo Antonio do Sudoeste. Relata que foi candidato a presidente 

da Câmara porque tem três deputados que vão ajudar o município no decorrer 
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do ano. Questiona o Prefeito Helton a respeito de dois assuntos: destino do 

dinheiro devolvido pela Câmara Municipal no final do ano que foi indicado 

para a reforma do abatedouro; os funcionários que estão aposentados irão ser 

demitidos ou irão continuar trabalhando.  Prefeito Helton explica que a 

Administração possui cinco aposentados que estão trabalhando e  serão 

exonerados até o mês de março. Relata também que o abatedouro não pode 

mais funcionar com funcionários municipais. A melhor opção é terceirizar, 

porém é difícil encontrar interessados porque não dá lucro e não se mantém. A 

nossa intenção é instalar uma agroindústria. Comenta sobre as melhorias que 

precisam ser feitas para regularizar o abatedouro, como por exemplo, licenças 

que precisam ser retiradas junto aos órgãos ambientais responsáveis. Acredita 

que é necessário de no mínimo trezentos mil reais para reformar o abatedouro. 

Vereador Izelso comenta sobre o aumento de arrecadação de impostos com a 

ampliação da indústria de confecções Giramar. Vereador Izelso agradece e 

devolve a palavra.  Vereador Doelio relata que em novembro fez um pedido 

para o Deputado Wilmar Reichembach para que seja indicada uma emenda 

parlamentar para a aquisição e distribuição de calcário e fósforo para os 

agricultores. Presidente Elias deseja sucesso a Daniela Ortega na disputa do 

título de rainha do Rodeio em Santo Antonio do Sudoeste. Solicita que seja 

encaminhado Ofício a Secretária de obras solicitando que sejam realizadas as 

melhorias necessárias na estrada que acesso ao CTG Recanto dos Tropeiros 

(após a construção do calçamento ficou pedras soltas, é necessário 

emparelhar). Justifica-se o pedido devido aos eventos que iram ocorrer esse 

mês no local: baile de formatura e rodeio.  Comenta que participou do evento 

promovido pela Coperdia onde ocorreu a eleição do novo presidente do 

entreposto do Sudoeste do Paraná. Explica que foi escolhido como um dos 

membros da comissão. Relata que a empresa vai trabalhar com leite também. 
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Explica que em nosso município são dez sócios. A empresa vai associar mais 

pessoas no município, relata que citou o nome dos Vereador José Favaretto, 

Vereador Gilberto Rech e Valmir Rech. 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 e pelo presidente, 

vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 05 de Fevereiro 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:_________________________________ 

 


