
Página 1 de 11 
 

  Ata nº 106/2019 

Ata da Centésima Sexta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. No 

dia nove 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: A leitura da ata da sessão ordinária nº 105/2019, será na próxima sessão 

ordinária. Segunda 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: Gilberto Rech, 

Doelio e Marcelo para realizarem a contagem de votos. Após a escrutinação 

dos votos obteve-se o seguinte resultado: 06 votos favoráveis e 03 votos 

contrários, ficando desta forma aprovado em segunda votação o Projeto de 

Decreto nº 03/2019. Segunda 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 Filho, Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá 

outras providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em 

segunda votação com 05 votos favoráveis e 03 votos contrários. Segunda 

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 



Página 2 de 11 
 

aprovado. Votação 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. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado. Votação 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. Colocado em votação no plenário 

foi aprovado. Apresentação do Requerimento nº 11/2019. Autoria Vereador 

Gilberto Casa. Súmula: Solicita que seja criada uma campanha municipal para 

castração dos animais, principalmente os que vivem na rua, e conscientização 

das pessoas sobre a importância da castração, também, dos seus animais de 

estimação. Vereador Gilberto Casa defende o seu requerimento: nos últimos 

30 dias aumentou o número de pedidos de moradores que fosse encontrado 

uma solução para o problema e também aumentou o número de animais soltos 

nos bairros. Depois de implantado esse programa, vai haver a diminuição 

gradativa do número de animais soltos nas ruas. Esse projeto foi feito ano 

passado no município de Francisco Beltrão. Já conversou com o veterinário da 

Secretaria de Agricultura, e o mesmo prontificou-se em estar fazendo 

voluntariamente esse serviço através de um programa municipal. Passada a 

palavra a platéia: Sr. Alberto Arisi cumprimenta a todos. Agradece aos votos 

favoráveis que recebeu e respeita os votos contrários. Gostaria que todos 

pudessem ser prefeitos um dia, para ver a dificuldade de administrar uma 
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cidade pequena. Agradece a comissão de finanças e orçamento pelo trabalho 

de análise do processo. Comenta que sempre se prontificou para esclarecer 

qualquer dúvida.  Relata que investiu mais em saúde e educação superando os 

índices, foi um erro técnico.  Explica que no ano de 2014 teve um problema 

com a desvinculação da Câmara Municipal.  Sempre repassou o valor que o 

Legislativo necessitava, na época tinha um orçamento vinculado Câmara 

Municipal e Prefeitura Municipal, não contava com a desvinculação. Comenta 

que naquele ano tivemos a abertura da creche, o fechamento da escola da 

Linha Tiradentes, e também problema familiar, porém nunca desviei dinheiro 

algum, sempre me dediquei ao máximo, como a minha equipe também. Tem 

certeza que não houve desvio de dinheiro, sempre visitou os departamentos do 

município durante a administração. Fico muito feliz com essa aprovação, 

novas votações vão surgir, gostaria que os vereadores sempre votassem pelo 

que é certo, e que não pensassem como políticos. É difícil ficar na 

dependência por um voto. E mais uma vez se coloca a disposição para 

qualquer esclarecimento. Passada a palavra aos Vereadores: Vereadora 

Teresinha cumprimenta a todos e agradece em nome do Sr. Alberto Arisi a 

todos os Vereadores que votaram favoráveis ao projeto de decreto nº 03/2019. 

Ressalta que respeita os votos contrários. Vereadora Teresinha agradece e 

devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Comenta que 

foram muito importantes as explicações do Sr. Alberto Arisi. Agradece pelos 

esclarecimentos e pela presença. Comenta que todos nós erramos, então não 

basta só analisar o processo e sim ver os acertos que teve durante os dois 

mandatos. Como relator junto com os demais Vereadores da Comissão de 

Finanças e Orçamento agradece aos demais vereadores pelos votos favoráveis 

ao projeto de Decreto nº03/2019. Agradece também pelos votos favoráveis ao 

requerimento nº09/2019 e já pede os votos dos colegas Vereadores ao 
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Requerimento nº 11/2019.  Agradece ao Jurídico Sr. Carlos Savaris pelo 

amparo que deu para que a comissão pudesse formular o parecer e o projeto de 

decreto nº 03/2019. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra.  

Vereador José cumprimenta a todos.  Comenta sobre o projeto de lei nº 

17/2019 que vai repassar o valor de R$ 120.000,00 reais para o pagamento da 

ampliação do barracão da Giramar. Porém os parabéns vão para a oposição 

que segurou esse dinheiro alguns anos atrás. Lembra que inicialmente 

rejeitamos o projeto que iria usar esse recurso para aquisição de câmeras de 

segurança, no outro ano veio para rede de água, foi colocado em algumas 

comunidades, agora está sendo retirado antecipadamente, acredita  que 

deveriam fazer a rede de água primeiro, para depois investir em outro lugar 

esse recurso. Ressalta que não é contra o investimento na Giramar. Explica 

que votou contra o projeto de Decreto nº03/2019 por vários motivos, teve 

vários erros. Comenta que vocês são amigos só quando é companheiro 

político. Enfatiza que vocês se enganam muito com ele, prefeito não elogia 

vereadores, podia ter um vereador como vice-prefeito. Ressalta que o vice-

prefeito escolhido era um coitadinho. Pode ter tido aumento de despesa da 

Câmara Municipal com a desvinculação, mas no final do ano voltou o 

dinheiro para a Prefeitura Municipal, não é esse o problema, ressalta que a 

desvinculação não faliu o município. Lembra que a Câmara Municipal  já 

tinha funcionários contratados e o Tribunal de Contas estava cobrando a 

desvinculação, o prefeito da época não apoiou  porque não era um projeto 

dele. Quando fechamos a Câmara Municipal porque a ex-funcionária Sra. 

Maristela Ortigara sofreu aborto e também trabalhou a mais para realizar o 

desmembramento da Câmara Municipal, houve uma denuncia no fórum, sorte 

que tinha uma ata que provava o que tinha sido feito. Ressalta que não roubou 

nada da Câmara Municipal. Vereador José agradece e devolve a palavra e 
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retirasse da sessão. Vereadores Gilberto Rech e Doelio se manifestam pela 

permanência do Vereador José na sessão, para que as pessoas que foram 

citadas possam se defender. Vereador Gilberto Rech comenta que não era 

contra a desvinculação, e sim que ela fosse feita a partir do ano de 2015 e não 

no ano de 2014 como ocorreu. Vereador Alfredo comenta que foi ele quem fez 

a denuncia na justiça que o presidente fechou a Câmara Municipal para ir para 

a praia, pois se sentiu ofendido em quanto vice-presidente, pois poderia ter 

presidido a sessão normalmente. A questão do aborto da secretaria não foi 

confirmada. Vereador Gilberto Rech comenta que o Sr. José simplesmente ia 

fechar a Câmara Municipal e não relatou o problema da secretária. Vereador  

Izelso cumprimenta a todos. Comenta que vendo a questão do Vereador José 

acredita que ele deveria ir com um pouco mais de calma e que houve erro em 

algumas das suas falas, e também acha que ele deveria ter ficado na sessão 

para ouvir a defesa dos demais presentes. Deseja uma ótima Festa do Vinho e 

do Queijo a todos. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador 

Marcelo cumprimenta a todos.  Comenta que cada um tem o seu direito de 

votar contra ou a favor, cada um tem sua idéia, não adianta comentar depois 

que não vai mudar o resultado. Comenta que votou contrário ao Projeto de Lei 

nº 17/2019, pois nós já tínhamos aprovado R$ 180.000,00 reais para a obra de 

construção, acredita que deveria fazer primeiro a rede de água para depois 

repassar o dinheiro. E se o município precisava mesmo desse dinheiro, deveria 

ter feito um planejamento melhor. Acredita que esse dinheiro também poderia 

ser usado nos requerimentos apresentados nesta Casa de Leis que tratavam 

sobre as redes de água: ano passado fez um pedido para a extensão da rede de 

água até a família Rieger ou poderia atender a esse pedido do Vereador  

Gilberto Casa. Afirma que não é contra a geração de empregos. Deseja boas 

vendas a todos os produtores. Relata que não vai poder estar presente nas 
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reuniões do sábado, devido o seu trabalho na rádio Verde Vale com o 

programa Alô Salgado Filho. Vereador Marcelo agradece e devolve a palavra. 

Vereador Doelio cumprimenta a todos. Comenta sobre a desvinculação da 

Câmara Municipal em 2014. Sr. Alberto Arisi comenta que foi feito um 

acordo com a Dra. Branca Bernardi, onde os Vereadores solicitaram 3% para 

manter a Câmara Municipal, porém já sabia que o Legislativo não conseguiria 

pagar todas as contas apenas com esse valor. Foi assinado um documento 

perante a justiça, e já no segundo mês faltou dinheiro, o presidente fazia  

ofício solicitando e nós repassávamos o dinheiro que faltava. Com relação à 

devolução de dinheiro no final do ano não tem certeza, mas acha que não foi 

devolvido. Relata que aquela multa do INSS também é um problema da 

Câmara de Vereadores. Portanto percebemos que foi descumprindo o acordo 

com a Dr. Branca Bernardi e os Vereadores da época Sr. Valdir Battisti, 

Nilmar Rech e Volmar Duarte que estavam presentes na reunião, o Sr. José 

não participou da reunião. Vereador Doelio comenta que foi descumprido o 

acordo, porque foi gasto mais que o solicitado. Comenta sobre a aprovação do 

projeto de lei nº 21/2019, onde os beneficiários são os moradores da 

comunidade, houve a reunião e os mesmos falaram que esperam fazer a obra 

com os recursos do estado, então não tem porque ser contra o projeto de lei. 

Ressalta a importancia de aplicar esse dinheiro para pagar a ampliação do 

barracão da giramar, para proporcionar mais empregos para a população do 

nosso município. Relata gratidão com o ex-prefeito Alberto Arisi, por tudo 

que fez em nosso município, não teve desvio de dinheiro público. Vereador 

Doelio agradece e devolve a palavra. Sr. Aberto Arisi comenta que é grato 

pela votação, porém é  difícil falar quando a pessoa não está presente, ele 

perdeu um pouco o controle, respeita a opinião contrária de cada um, ele 

votou contra por vontade própria, mas falou duas coisa absurdas,  sempre 
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destacou o presidente da Câmara e os Vereadores, os quais sempre gastavam 

apenas o que erra necessário. Outra coisa ele não julgou se ouve roubo. 

Apenas foi empenhado mais do que poderia. Em 2009 quando assumi a 

Prefeitura Municipal recebeu junto o relatório de todas as dividas empenhadas 

do prefeito anterior, poderia ter deixado, até o dia 10 de janeiro de 2009 o 

antigo contador veio cancelar empenhos, tirando algumas empresas que eu 

acabei pagando, divida branca, se eu tivesse feito a mesma coisa, ai sim 

teríamos um problema.  Lembra que em 2015 fui eu que paguei as contas que 

deixei, em 2009 recebeu a prefeitura com aviso de corte de luz, água e 

telefone, como não pagar essas contas. Comenta que sempre valorizou os 

vereadores, mas escolheu o Sr. Ivo Battisti porque confiava, é uma questão de 

escolha. Comenta sobre a denuncia do fechamento da Câmara Municipal que 

eu teria ido apoiar o fato, isso é mentira, foi um ato do Legislativo, apenas 

estava no fórum para tratar de outro assunto. Comenta que se for citado o seu 

nome aqui na Câmara Municipal deseja ter o direito de se defender, 

principalmente se for usadas palavras de baixo escalão, ou mentiras, pois 

todos conhecem a minha vida. Como também sabemos que ele é uma pessoa 

trabalhadora. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Gostaria que uma 

próxima vez que acontecer isso, a mesa diretora pudesse não autorizar o 

Vereador a sair, faltou ética e decoro, ele deve permanecer para ouvir a 

resposta e para entender melhor as coisas. Primeiro falou que não tinha valor, 

mas foi para a campanha no segundo mandato com o mesmo grupo político, 

mas muda de opinião, troca de partido. Comenta que em 2009 ele fez um 

pedido ao Sr. Alberto Arisi para que viesse ao Legislativo o seguinte assunto: 

o ônibus buscar as crianças dele. Como também as máquinas fizeram 

inúmeros serviços na sua propriedade. Comenta que a história da secretária 

que teria perdido o bebê não foi comprovada.  Tece comentário sobre a 
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votação das Contas do Executivo de 2014, estávamos avaliando uma gestão, 

um voto contrário pode condená-lo sem ter roubado nada, afirma que os três 

Vereadores votaram politicamente. Explica que não é coitado e nem fraco, 

mas se precisar disputa outra eleição com ele, porque ele foi três vezes 

candidato, está se omitindo da verdade. Comenta sobre voto contrário na 

questão da água; geração de empregos e rede de água da vila rural. Explica 

que não concorda com algumas coisas que o Prefeito Helton Pfeifer faz, mas 

sabe reconhecer o empenho dele, como por exemplo, os poços perfurados, já 

tinha um requerimento meu aprovado nos anos anteriores no mesmo sentido 

deste que o Vereador Gilberto Casa fez. Ressalta que não devemos pensar 

politicamente.  Gostaria que os Vereadores entendessem o significado do que 

é um empenho. Quando fala em 2009 de tirar empenho é deixar de pagar 

empresas. Gostaria que aquelas pessoas que não iriam receber as suas contas 

estivessem aqui. Ressalta que o Sr. Amarildo Smaniotto também fez muita 

coisa boa pelo município, concorda que é difícil administrar um município 

pequeno. Relata que uma família foi embora do município, mas deixou o título 

aqui, devido à ajuda que receberam na área saúde. Comenta que esses R$ 

120.000,00 mil reais só podem ser gastos com investimentos, porque vamos 

investir na rede de água se estamos ganhando os canos, íamos deixar de 

ganhar, a reunião com a comunidade ocorreu e os mesmos concordam com 

isso.  Lembra dos projetos, programas de açude, água, terrapleinagem, casas 

tudo de graça, como ele se sente ofendido se só a sua família teve cinco 

beneficiários com casas. Não critica aquele que se beneficiou com algum 

programa, porém nunca teve nenhum benefício, porque não correu atrás, da os 

parabéns pra quem corre atrás.  Comenta que a ingratidão é herança familiar. 

Comenta que durante a eleição tinha pessoa com bandeira e tudo, depois que 

não deu emprego para a alguém da sua família, essa pessoa não presta mais. 
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Comenta sobre a disputa voto a vota para cada eleição. Não precisa votar 

contra o projeto de decreto nº 03/2019 porque são contrários políticos, lembra 

que sempre respeitou os votos de cada um na eleição presidencial. Porém não 

vamos condenar o Sr. Alberto Arisi porque ele pode concorrer a mais uma 

eleição. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. Vereador 

Alfredo cumprimenta a todos.  Comenta que o Sr. Alberto Arisi veio de livre 

vontade, não precisava de defesa, o voto é da consciência de cada um. A 

respeito da fraqueza citada, é provado que em 2014 o quanto foram fracos 

aqueles três vereadores, que tiveram força de articulação e assumiu como 

Presidente da Câmara nos anos de 2015 e 2016, relata que quando faltava 

dinheiro na Câmara Municipal sempre pedia e a administração nos repassava 

o que era necessário. Enfatiza que a  Câmara Municipal sempre foi 

econômica, o prédio que ocupamos é emprestado, quando precisava de 

reforma era a própria  prefeitura que fazia, então com aquela eleição para 

Presidente da Câmara nós mostramos a nossa fraqueza.  Vereador Alfredo 

relata que o transtorno foi grande com o INSS, não foi fácil de organizar, 

depois ouve a devolução. Quem pagou foi à Prefeitura Municipal e quem 

devia ter pagado era a Câmara Municipal. Relata que houve denúncia no 

fórum contra a sua pessoa por quatro ex-vereadores: Sr. Osmar Bortolozo, Sr. 

Valdir Battisti, Sr. José Favaretto e Sr.Volmar Duarte e se deram mal, diziam 

que eu não estava dando a palavra, fui para o fórum e respondi ao promotor, 

manifestei perante os quatro Vereadores e mostrei que eu conhecia o 

Regimento Interno, e que eu sempre deva o direito a palavra resposta. 

Agradece os votos ao requerimento, sabe que já foi colocado o cascalho, mas 

pede que sejam colocadas e distribuídas as raspas de asfalto para melhorar 

ainda mais a estrada. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. 

Vereadora Teresinha defende o Sr. Ivo Battisti, foi vice-prefeito por oito anos, 
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uma pessoa ética e com caráter, ninguém tem nada de mal para falar dele, 

merece todo o nosso respeito, não é um coitadinho, coitado é uma palavra 

muito feia. Presidente Elias comenta que votou favorável ao projeto de decreto 

nº 03/2019. E afirma que já fomos contrários politicamente, se elegeu quando 

o Sr. Alberto Arisi ganhou a eleição. O Sr. Alberto sempre ajudou minha 

família, fez um bom trabalho nos seus dois mandatos, explica que votou para 

o Sr. Alberto Arisi no seu segundo mandato. Parabéns para o Sr. Alberto Arisi 

que conseguiu a aprovação desse Projeto de Decreto nº 03/2019. É importante 

votar a favor daquilo que foi feito nos dois mandatos. Sr. Alberto Arisi 

comenta sabe que não fez nada de errado, é uma questão técnica, mas se 

preocupou muito com essa votação, sabe que poderia ter recorrido, mas é 

complicado o que vai ser divulgado, se tivesse reprovado o projeto de decreto 

nº 03/2019 iriam cobrir a cidade de foguete. Explica que hoje está muito mais 

experiente politicamente, talvez as pessoas tenham inveja da sua atuação na 

sociedade. A Vereadora Teresinha foi feliz na sua colocação, o Sr. Ivo Battisti 

não é coitado, talvez essa pessoa queria ser convidado para ser o vice-prefeito. 

Provavelmente daqui a pouco vai sair um prefeito, ou um vice-prefeito da 

Câmara Municipal. Explica que fica tranquilo com relação à votação, mais 

uma vez agradece, se for citado em alguma situação, quer ser informada para 

fazer a sua defesa. Sempre se colocou a disposição desta Casa de Leis. 

Entende que a manifestação do Vereador foi uma questão política. Vereador 

Gilberto Casa sugere que o Sr. Alberto Arisi venha na próxima sessão fazer a 

sua defesa. Vereador Gilberto Rech comenta que o Sr. Alberto Arisi foi nosso 

grande professor, nunca pediu que fizéssemos alguma coisa que não era de 

acordo com a nossa consciência, mudava os projetos quando necessário. 

Comenta que respeita o voto do Vereador Izelso, mas gostaria de fazer uma 

pergunta.  O Senhor não confiou na honestidade do Sr. Alberto Arisi  ou  o seu 
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voto foi um pedido político. Vereador Izelso explica que o seu voto foi um 

pedido político. Presidente Elias explica que o Sr. Alberto Arisi não falou 

comigo a respeito do voto, foi uma convicção minha e de parte da minha 

família. Deseja bom recesso e boa festa a todos. 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, 09 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:_________________________________ 

 

 


