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Ata nº 92/2019 

Ata da Nonagésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e seis de março 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, aprovação e assinatura da ata da Sessão 

Ordinária nº 91/2019. Leitura do informativo recebido da Câmara dos 

Deputados. Leitura do Plano Anual de Fiscalização 2018 IEGM - Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná. Leitura do Ofício nº 64/2019, recebido da 

Prefeitura Municipal. Segunda votação secreta do Projeto de Decreto 

Legislativo N.º 001/2019. Súmula: Dispõe sobre o Julgamento das Contas do 

Exercício Financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Salgado Filho, 

Estado do Paraná. Após a realização da votação, Presidente Elias convoca os 

Vereadores: José, Gilberto Rech e Alfredo para realizarem a contagem de 

votos. Após a escrutinação dos votos obteve-se o seguinte resultado: 09 votos 

favoráveis ao Projeto de Decreto nº 01/2019.Diante do resultado o mesmo foi 

aprovado. Passada a palavra a plateia: Sr. Levi Ribeiro cumprimenta a todos. 

Comenta sobre o resultado do último jogo do campeonato regional. Enfatiza 

que está trabalhando no ginásio de esportes, relata os trabalhos realizados 

neste departamento. Agradece o apoio recebido do Vereador Alfredo e do 

Prefeito Helton Pfeifer.  Vereador Izelso ausenta-se da sessão por problemas 

de saúde. Sr. Roque Klein cumprimenta a todos. Comenta sobre a importância 

do esporte para os munícipes.  Passada a palavra aos Vereadores: Vereador 

Marcelo cumprimenta a todos. Ressalta a importância do esporte 

principalmente para os jovens. Enfatiza os problemas causados pela internet. 
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Comenta sobre fato ocorrido na Escola Estadual Padre Anchieta. Acredita que 

o problema está na falta de convivência entre as pessoas. Relata o seu 

problema de saúde e agradece a toda a equipe da secretaria de saúde pelo 

atendimento recebido. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. 

Vereador Doelio cumprimenta a todos. Ressalta a importancia da participação 

dos jovens e adultos no esporte. Comenta sobre o problema causado pelas 

mídias sociais as crianças e adolescentes. Vereador Doelio agradece e devolve 

a palavra. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Comenta sobre o 

informativo recebido da Câmara dos Deputados e a dificuldade de Administrar 

o município com o valor repassado de FPM. Ressalta que o valor do FPM não 

mudou no decorrer dos anos. E devemos trabalhar os projetos conforme a 

realidade do município. Comenta sobre reunião com o setor de licitações e o 

Prefeito Municipal. Relata que questionou, explicou e tem certeza que o 

município é explorado pelas empresas.  Comenta sobre terrenos, IPTU e 

investimentos. Tece comentário sobre a geração de empregos no município, o 

qual melhorou a partir do trabalho realizado pelo o Ex-Prefeito Alberto Arisi. 

Comenta sobre o orçamento do município e sobre uma obra realizada na 

APAE no valor de cem mil reais e o retorno para o governo de cerca de quinze 

mil reais em impostos. Comenta que após o término do período eleitoral 

ninguém mais fala de rever os valores de recursos para os municípios.  Está é 

uma reivindicação para fazermos junto com a Amsop e Acamsop.  Comenta 

sobre estragos causados nas estradas devido a grande quantidade de chuvas. 

Relata dificuldades na linha que realiza o transporte escolar. Comenta sobre a 

necessidade da aquisição de uma prancha hidráulica de ferro. Caso fosse 

necessário poderia ser feito um leilão para aquisição do equipamento. Pois é 

necessário melhor as condições de trabalho do setor de obras. Relata os gastos 

da secretaria da educação e o pouco recurso que vem do governo para a 



Página 3 de 6 
 

alimentação e o transporte escolar. Nós enquanto Vereadores deveríamos 

buscar emendas impositivas para essa finalidade. Comenta sobre o trabalho 

que está sendo realizado na fábrica para a construção de mais um barracão que 

vai possibilitar a geração de mais empregos.  Relata dificuldade com as obras 

que estão sendo construídas no município, devido ser a mesma empresa que 

executa as obras, e a mesma dispõe de poucos funcionários. Ressalta a 

importancia da fiscalização das obras. Tece comentário sobre problema 

envolvendo o Colégio Estadual Padre Anchieta.  Comenta sobre a diminuição 

de cadastros no programa bolsa família no decorrer dos anos no município, 

antigamente chegou a mais de 400 e atualmente temos menos 120 famílias 

cadastradas. Isso significa que a renda da população aumentou um pouco. 

Sabemos que o nosso município tem muitas coisas para melhorar, mas tem 

municípios com dificuldades bem maiores. O nosso problema está na 

prestação de serviços. Vereador Gilberto Rech. Vereadora Teresinha 

cumprimenta a todos. Solicita que seja encaminhado ofício de agradecimento 

pelo mutirão realizado na segunda-feira em busca de possíveis criadouros do 

mosquito da dengue aos seguintes departamentos: Secretária de Saúde, 

Prefeitura Municipal, Colégio Estadual Padre Anchieta, Secretaria de 

Assistência social, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo, Secretaria de Obas e demais pessoas que contribuíram de alguma 

forma para o sucesso do trabalho.   Enfatiza a importancia dos cuidados 

diários que devemos ter em nossas residências.  Informa que são cinco casos 

confirmados até o momento. Ressalta a grande quantidade de lixo recolhido, a 

maioria são lixos que poderiam ser reciclado. Vereadora Teresinha agradece e 

devolve a palavra. Vereadora Teresinha ausenta-se da sessão devido ao 

problema de saúde. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Parabeniza Sr. 

Levi Ribeiro pelo trabalho realizado no Departamento de Esportes. Comenta 
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sobre o andamento do campeonato de vôlei e campeonato regional. Comenta 

sobre reunião com o Prefeito Helton e o setor de licitações realizada nesta 

tarde. Foi discutido sobre iluminação publicação, onde o  material já está 

comparado, daqui alguns dias vai começar ser feito os reparos e trocas 

necessárias. Comenta também que tem um projeto para colocação de 

iluminação de led. Tece comentário sobre o novo teste que deve ser feito antes 

da liberação da rede de água da Linha Tursk. Solicita que seja encaminhado 

ofício ao Assessor do Nelson Meurer Sr. Paulo Deola agradecendo pelo 

recebimento de um ônibus em virtude das emendas parlamentares do 

Deputado Federal Nelson Meurer destinadas para este município. Solicitando 

que o mesmo tome conhecimento deste ofício. Relata que o Prefeito Helton 

vai estar em Brasília junto com a equipe da CNM para tratar sobre essa 

questão do FPM. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereador 

Gilberto Casa cumprimenta a todos. Parabeniza Sr. Levi Ribeiro pelo trabalho 

realizado no Departamento de Esportes.  Enfatiza que assistiu aos jogos do 

domingo a tarde. É importante fazer uma equipe do município e treinar no 

decorrer do ano. Parabeniza as secretárias que estiveram a frente ao combate a 

dengue na segunda feira. Ressalta que muitos não sabem os riscos que essa 

doença causa. Foram recolhidos cerca de 7 caçambas de lixo. Comenta sobre o 

fato ocorrido na Escola Estadual Padre Anchieta. Tece comentário sobre o 

problema do alcoolismo entre os jovens. Comenta também sobre reunião na 

Vila Rural para tratar sobre o problema da água. Relata grande desperdício de 

uma única família que gasta cerca de 29 mil litros de água por mês. Comenta 

sobre  análise no plano diretor durante essas duas últimas semanas. Dentro de 

alguns meses o plano diretor vai ser encaminhado para ser analisado na 

Câmara Municipal.  Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. 

Vereador José cumprimenta a todos. Parabeniza Sr. Levi Ribeiro pelo trabalho 
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realizado no Departamento de Esportes.  Comenta sobre a importancia do 

treinamento da equipe para Campeonato Regional, mas independente do 

resultado o mais importante é a participação. Comenta sobre o crescimento no 

número de casos de Dengue no país comparando com os números do ano 

passado. Enfatiza que se cada pessoa cuidasse do seu terreno não teríamos 

esses problemas. É necessário fazer seguidamente esse trabalho de 

recolhimento de possíveis criadouros. Comenta sobre a colheita da soja. 

Enfatiza que os agricultores são os que mais contribuem com o município e 

também são os que mais pagam tributos. Tece comentário sobre a 

recontratação de dois funcionários da prefeitura municipal. Porém quem vai 

pagar as despesas com as indenizações desses funcionários.  Quem é o 

responsável por isso, as pessoas foram mandadas embora por telefone. Faltou 

chamar cada um e explicar a questão. Deveria ter sido feito todo o processo 

dentro da lei. Vereador José agradece e devolve a palavra. Presidente Elias 

comenta que não pode participar da reunião com a Copel, devido à 

participação em uma reunião em Enéas Marques. Realmente vamos ter que 

fechar os chiqueiros e aviários com telas.  Quem não cumprir vai estar fora do 

mercado. Porém os gastos são bastante altos. Ressalta o que é preciso adaptar: 

escritório, banheiro, fechar chiqueiros e aviários, entre outras melhorias. 

Comenta também que assistiu o jogo do campeonato regional no fim de 

semana. 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, 26 de Março de 2019.  

 Secretária:__________________________________________________ 
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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:_________________________________ 

 

 


