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  Ata nº 105/2019 

Ata da Centésima Quinta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia cinco de julho 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 104/2019. Leitura do convite 

recebido da UTFPR, assunto: Audiência Pública. Leitura do ofício nº 12/2019, 

recebido do Poder Judiciário de Barracão, assunto: Correição Geral Ordinária 

na Comarca de Barracão. Leitura do Ofício nº 204/2019, recebido da 

Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ao ofício nº 109/2019 Câmara 

Municipal. Leitura do convite para a 23º Festa do Chapéu de Palha. Leitura do 

ofício nº 14/2019, recebido da Administração Municipal, assunto: Convite 

para a 25º Festa do Vinho e do Queijo. Leitura do Decreto nº 10, de Julho de 

2019, assunto: alteração da data da sessão ordinária nº 106/2019. Primeira 

votação secreta do Projeto de Decreto Legislativo N.º 003/2019. Súmula: 

/Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura do Município de Salgado 

Filho/PR, relativas ao exercício de 2014. Após a realização da votação, 

Presidente Elias convoca os Vereadores:  José, Gilberto Casa e Alfredo para 

realizarem a contagem de votos. Após a escrutinação dos votos obteve-se o 

seguinte resultados 06 votos favoráveis e 03 votos contrários, ficando desta 

forma aprovado em primeira votação do Projeto de Decreto nº 03/2019. 

Primeira Votação do Projeto de Lei Nº 17/2019. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da Câmara de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar no Município de Salgado 
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Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá outras providências. 

Colocado em votação no plenário foi aprovado com 06 votos favoráveis e 02 

votos contrários. Votação da Emenda nº 01/2019 - supressiva ao Projeto de 

Lei do Executivo Nº21 de 20 de maio de 2019. A referida emenda recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e 

Justiça e Redação. Súmula: Suprimir o item 06 constante do anexo I do 

Projeto de Lei nº 21/2019 que dispõe sobre a alienação de bens móveis 

inservíveis pertencentes ao patrimônio público municipal na forma específica 

e dá outras providências. Colocado em votação no plenário foi aprovada. 

Primeira Votação do Projeto de Lei nº 21, de 2 de maio de 2019. O referido 

projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças 

e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dispõe sobre a alienação de bens 

móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio público municipal, na forma 

que específica e dá outras providências. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado. Votação 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. Colocada em 

votação no plenário foi aprovada. Apresentação do Requerimento nº 09/2019. 

Autoria do Vereador Gilberto Casa. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal na medida do possível estude a viabilidade de realizar a ampliação 

da rede de água da Linha Alto Alegre e da Linha Bandeirantes. O objetivo 

desta ampliação é atender os seguintes moradores: Ivanir Cechini, Cristiano 

Schwinguel, Ademir Petry, Eloi Klein, Roque Klein, Luiz Klein, Jair Lamera, 

Nilo Schu, Vili Klein, Noemia Annater e Adilon Annater. Vereador Gilberto 

Casa defende o requerimento: é uma questão muito importante, pois essas 
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famílias tem dificuldade com água, e esse poço tem uma boa produtividade, e 

é capas de abastecer a todos. Apresentação do Requerimento nº 10/2019. 

Autoria do Vereador Alfredo dos Santos. Súmula: Solicita a Administração 

Municipal que na medida do possível realize a colocação de parte das raspas 

de asfalto que foram doadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem – 

DER, na Rua Irno Rafael Delazeri, nas proximidades do Clube União. 

Vereador Alfredo defende o requerimento: devido a Festa do Vinho e do 

Queijo estar chegando, é o momento de organizar a rua, se chover, pode dar 

bastante barro no local, não vai ter muito gasto para fazer esse trabalho, e 

também não vai atrapalhar o projeto original. Vereador Gilberto Rech acredita 

que essa rua está inclusa no projeto do calçamento. Passada a palavra a 

platéia: Sr. Alberto Arisi cumprimenta a todos. Agradece a Comissão de 

Finanças e Orçamento pela elaboração do parecer e do projeto de decreto. 

Agradece também pelos 06 votos favoráveis que recebeu e respeita os 03 

votos contrários. E pede mais uma vez o voto favorável dos Vereadores na 

segunda votação do Projeto de Decreto nº 03/2019. Passada a palavra aos 

Vereadores: Vereador José cumprimenta a todos. Solicita que seja 

encaminhado ofício ao Setor de Recursos Humanos para que o mesmo 

informe a está Casa de Leis quem são os funcionários que receberam horas 

extras e quais valores recebidos nesse ano de 2019. Vereador José agradece e 

devolve a palavra, e ausentasse da sessão devido a compromisso particular. 

Vereador Izelso cumprimenta a todos.  Solicita que seja encaminhado ofício 

ao Presidente da Comissão da Festa do Vinho e do Queijo Sr. Eloir Wronski 

recomendando que seja convidado para o palco das autoridades o Sr. Antonio 

Batista, devido a sua história de vida, foi professor e vereador e no momento 

está ajudando a contar a história do nosso município. Inclusive disponibiliza o 

seu convite para que seja convidado Sr. Antonio Batista. Vereador Izelso 
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agradece e devolve a palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. 

Agradece o Dr. Diogo Pastre pela resposta rápida a sua solicitação. Com 

relação aos requerimentos será favorável, pois os dois são importantes. 

Esclarece que votou contrário ao Projeto de Lei nº17/2019, porque acredita 

que era melhor fazer a rede de água primeiro antes de repassar o dinheiro para 

o pagamento da obra de ampliação da giramar.  Mas claro também é favorável 

a geração de empregos. Comenta sobre a importante conquista da Sociedade 

Esportiva Palmeiras da Linha Peroba, foi finalizada a terraplenagem do 

campo. Relata que tinha um requerimento do Sr. Gilberto Bauer do ano 

retrasado, porém o mesmo nunca foi nem olhar o campo, e tinha um ofício 

encaminhado por mim a respeito deste assunto a administração, o presidente 

da Sociedade também veio a está Casa de Leis, porém não fomos atendidos. 

Então a Sociedade  Esportiva resolveu fazer com recursos próprios e agora foi 

finalizada a parte mais grosseira com um gasto de cerca de  R$ 6.500 reais em 

horas máquinas. Explica que agora vai ser utilizada outra máquina para 

arrumar o gramado. Ressalta que falta plantar a grama, cercar e iluminar. 

Enfatiza a importancia da comunidade se unir para conseguir fazer essa obra.  

Depois de tudo concluído a comunidade pode até sediar algum campeonato 

para o município.  Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador 

Doelio cumprimenta a todos. Comenta que o seu voto foi favorável as contas 

do Executivo do exercício financeiro de 2014. Ressalta que o Tribunal de 

Contas já acatou a justificativa e retirou a multa. Em quanto membro da 

comissão também reconhecemos tudo que o Sr. Alberto Arisi fez pelo bem do 

município nos mais variados setores como: educação, saúde, geração de 

empregos, fortalecimento do comércio. Explica que primeiramente era 

contrário ao projeto de lei nº 17/2019 antes que fosse executada a obra da rede 

de água. Porém depois que ouve uma reunião com a comunidade e a mesma 
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informou que aguardava vir os materiais do estado para a efetivação da obra. 

Outro fator que ajudou a votar favorável foi o fato do teste de vazão ter sido 

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

cumprimenta a todos.  Comenta que concorda com o Vereador Izelso quando 

ele diz em convidar o Sr. Antonio Batista para fazer parte do palco de honra. 

Porém o seu convite já está ai, não precisa deixar de ir para o Sr. Antonio 

Batista ser convidado. Com relação à Água da Linha Quintino votou 

favorável, pois participou da reunião onde a comunidade falou que se ficar 

pronta a obra ou vier os canos até o final do ano já está bom, a comunidade 

concordou. Afirma que aquele dinheiro só poderia ser gasto com obras. 

Afirma que tem coisas que deveríamos fiscalizar melhor. Como os moradores 

também devem acompanhar a obra, para futuros problemas de vazamento  

serem mais fáceis de resolver. Comenta que antigamente a Administração 

Municipal cedeu as máquinas para antiga Associação da Peroba, porém nunca 

mais soubemos nenhuma notícia de como finalizou está associação se sobrou 

recursos, o que rendeu. Ressalta que em enquanto Câmara Municipal era 

importante ter essa informação,  sabemos que recursos públicos não tem mais 

na associação, mas se tem algum dinheiro foi conseguido com esse recurso. 

Comenta que temos previsão de tempo bom para a Festa do Vinho e do 

Queijo, portanto uma grande festa com muitas pessoas trabalhando em vários 

setores. Comenta que nos mandatos do Ex- Prefeito Alberto Arisi foram feitas  

20 terraplanagem e foram construídas mais de 50 casas no interior do 

município. Comenta sobre o resultado da votação das contas do executivo no 

exercício de 2014, são dispensáveis quaisquer comentários de votar contra ou 

não, pois conseguiram 3 casas na família. Enfatiza que é difícil assumir uma 

prefeitura com apenas uma máquina funcionando. E no final do mandato 

poder de alegria de entregar com várias máquinas e ônibus novos, inauguração 
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de uma creche nova, entre várias outras coisas boas que fez pelo município. 

Acredita na sua vitória em uma próxima eleição, lembra que a população e os 

vereadores sempre  tiveram acesso ao prefeito. Comenta que a ingratidão é 

familiar e vai passando através das gerações. Comenta que acha errado os 

funcionários entrarem na justiça contra a Prefeitura Municipal. Acredita que 

tem vereador que votou contra e nem sabe o que foi feito no ano de 2014, 

como por exemplo, a abertura da creche e a contratação de mais funcionários 

para atender a demanda. Explica que era contra politicamente ao Sr. Amarildo 

Smaniotto, mas mesmo assim votou favorável as sua contas. Vereador Doelio 

comenta que em 2014 foi necessário fechar a escola da Linha Tiradentes, 

remanejar os funcionários se não ia ultrapassar ainda mais o orçamento. 

Vereador Gilberto Rech explica que sabe de todas as propriedades que 

receberam terraplanagem e casas, como também aquelas pessoa que pediam 

vagas na creche para poderem trabalhar. Comenta sobre a geração de 

empregos nos mandatos do Ex-Prefeito Alberto Arisi. Vereador Gilberto Rech 

agradece e devolve a palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. 

Agradece aos vereadores pelo voto favorável ao requerimento nº 08/2019. 

Comenta sobre a grande importancia do Requerimento nº 09/2019 e o seu voto 

será favorável. Comenta sobre o Requerimento nº 10/2019, mesmo que tenha 

um projeto de calçamento, essa ação pode ser realizada, para não causar 

transtornos caso chova durante a Festa do Vinho e do Queijo. Solicita que seja 

encaminhado Ofício a Administração Municipal reivindicando melhorias na 

iluminação pública na Rua Irno Rafael Delazeri, pois no local tem o clube e a 

academia e está bastante escuro.  É necessário colocar mais postes na referida 

rua. Comenta também que o processo das contas do Executivo do ano de 2014 

ainda está disponível aos demais vereadores e a população. Relata que 

estudamos todo o processo, tinha apenas uma simples ressalva do Tribunal de 
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Contas. Comenta que foram aprovadas as contas do Ex-Prefeito Amarildo 

Smaniotto e do Ex- Irceu Picini e não olhamos o lado político.  Ressalta os 

avanços que foram possíveis de observar durante e após os mandatos do Ex-

Prefeito Alberto Arisi. Explica que inicialmente era contrário ao projeto de lei 

nº 17/2019 antes que fosse executada a obra da rede de água. Inclusive foi 

retirado o projeto de pauta para melhor análise do seu conteúdo. Porém depois 

que ouve uma reunião com a comunidade e a mesma informou que aguardava 

vir os materiais do estado para a efetivação da obra. Como também o teste de 

vazão ter dado positivo, desta forma o governo já pode liberar os canos. 

Diante disto  esse recurso já pode ser utilizado para o término do barracão de 

ampliação da Giramar. Informa que o projeto do leilão foi retirado de pauta, 

estudado, e feita uma emenda, foi aprovado hoje e com certeza vai ser 

aprovado em  segunda votação. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a 

palavra. Vereadora Teresinha cumprimenta a todos.  Agradece aos votos 

favoráveis ao seu requerimento. E relata que votará favorável ao 

Requerimento do Vereador Gilberto Casa, pois entende que a água é muito 

importante para comunidade, como também votará favorável ao requerimento 

do Vereador Alfredo. Comenta sobre o bom trabalho do Ex-Prefeito Alberto 

Arisi  a frente da Prefeitura, foi o primeiro ano que os agricultores conheceram 

máquinas trabalhando nas propriedades e aproveitando realmente a terra, tudo 

feito gratuitamente. Com o primeiro mandato já alavancou a agricultura. 

Relata a história de famílias, inclusive a sua, que não tinham estrada de 

qualidade até a sua propriedade e tinham que trazer o leite de carroça até a 

estrada principal. Comenta as pontes feitas durante o mandato, ligando 

Salgado Filho aos municípios de Pinhal de São Bento e Bom Jesus do Sul. 

Relata que o Sr. Alberto Arisi passou por várias humilhações e lutas durante a 

sua vida, muitos não entendiam o momento que estava passando, mas Deus 
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vai recompensá-lo. Sabemos de cirurgias que o senhor pagou com seu próprio 

dinheiro. Relata que é para sua família um grande amigo, que nos momentos 

mais difíceis esteve presente. Relata que fez amigos sim na política e o senhor 

é a sua família são esses amigos. Como também o Sr. Ivo Battisti que muitas 

vezes não tinha ninguém da sua família, e o mesmo sempre se colocou a 

disposição. Sempre os coloca em suas orações. Aqui na Câmara Municipal 

também fez muitos amigos e acredita sim que sempre precisamos uns dos 

outros e está sempre a disposição dos colegas. Vereadora Teresinha agradece e 

devolve a palavra.  Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Ressalta a 

importância da presença e participação dos jovens na sociedade.  Comenta 

sobre o requerimento apresentado e a importancia do mesmo para levar água 

até os moradores citados. Referente às contas do Ex-Prefeito Alberto Arisi, 

como relator se manteve neutro até a votação do projeto, analisando  todo o 

processo para fazer justiça. O Sr. Alberto Arisi trouxe várias coisa boas para o 

município, e vice-prefeito era o Sr. Ivo Battisti, então de certa forma 

acompanhou a administração e viu o desenvolvimento do município. Relata 

que analisou para fazer o correto e ser sincero na votação e manter o seu voto. 

Comenta que na próxima semana teremos a Festa do Vinho e do Queijo, 

importante a participação de cada um, é uma grande conquista 25 anos de 

festa. Ressalta que grande parte das pessoas da comunidade estão envolvidas e 

trabalhando em alguma atividade durante a festa. Vereador Gilberto Casa 

Casa agradece e devolve a palavra. Presidente Elias relata viagem a Curitiba 

juntamente com o Prefeito Helton Pfeifer e o Sr. Levi Ribeiro. Entregamos 

convites da 25º Festa do Vinho e do Queijo para os Deputados e autoridades, 

entre eles o Sr. Wilmar Reichembach e a Sra. Luciana Rafagnin. Relata que o 

Deputado Nelson Luersen está se aliando com o governo, isso é bom  para o 

município e também para ele, pois o mesmo está em  um partido pequeno, 
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acredita que  vai sobrar poucos partidos.  Relata que a expectativa em Curitiba 

é muito grande com essa festa, provavelmente o vice-governador Sr. Darci 

Piana estará presente. Comenta que o Sr. Levi Ribeiro entregou um projeto de 

iluminação para o campo.  A partir da metade do ano é para começar a sair às 

emendas parlamentares. Informa que na próxima semana a sessão será na terça 

feira, conforme Decreto nº 10/2019. Solicita que seja encaminhado Ofício ao 

Sr. Francisco Caumo agradecendo pelo trabalho realizado na estrada da Linha 

Gaúcha. 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, 05 de Julho 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:_________________________________ 
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