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  Ata nº 107/2019 

Ata da Centésima Sétima Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia seis de agosto 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: os Vereadores decidiram não realizar a leitura das atas das sessões 

ordinárias nº 105/2019 e 106/2019 e apenas realizaram a assinatura das 

mesmas. Leitura do ofício nº 225/2019, recebido da Prefeitura Municipal, 

assunto: Resposta ao ofício nº 127/2019 Câmara Municipal. Leitura do Ofício 

nº 254/2019, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ao ofício nº 

132/2019. Apresentação do Projeto de Lei nº 25/2019. Súmula: Altera 

dispositivos da Lei nº 23, de 04 de abril de 2012, a qual institui o Plano de 

Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro Geral do 

Poder Executivo Municipal de Salgado Filho-PR e adota outras providências. 

(Cargo de Nutricionista). Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para realizarem o parecer do 

referido projeto. Apresentação do Projeto de Lei nº 26/2019. Súmula: Altera 

dispositivos da Lei nº 23, de 04 de abril de 2012, a qual institui o Plano de 

Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro Geral do 

Poder Executivo Municipal de Salgado Filho-PR e adota outras providências. 

(Cargo de Psicólogo). Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para realizarem o parecer do 

referido projeto. Leitura do ofício nº 251/2019, recebido da Prefeitura 

Municipal, assunto: sessão ordinária. Apresentação do Projeto de Lei nº 

30/2019. Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito 
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Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho, 

Estado do Paraná, para o Exercício de 2019, e dá outras providências.  

Presidente Elias convoca as Comissões Permanentes da Câmara Municipal 

para realizarem os pareceres do referido projeto de lei.  Votação 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. Colocado 

em votação no plenário foi aprovado. Apresentação do Requerimento nº 

12/2019. Autoria Vereador Alfredo dos Santos. Súmula: Solicita a 

Administração Municipal que na medida do possível realize a construção de 

calçadas na Rua Lino Rocco de Conto no Bairro São Francisco. Vereador 

Alfredo defende o requerimento: grande parte dos funcionários das fábricas  

vão trabalhar a pé, e também há um grande movimento de carros, é uma forma 

de evitar acidentes. Vereador Gilberto Rech sugere que seja acrescentado ao 

Requerimento a solicitação de construção de uma lombada próximo a entrada 

do Bairro São Francisco, devido ao grande fluxo de veículos e pedestres. 

Presidente Elias solicita que seja encaminhado ofício a Prefeitura Municipal 

para que o responsável pelos Projetos de Lei do Executivo nº 25/2019 e 

26/2019 venha até está Casa de Leis realizar algumas explicações necessárias 

antes da votação dos referidos projetos. Passada a palavra a platéia: Sr. Ivan 

Carbonera cumprimenta a todos. Comenta sobre a importancia do 

Requerimento nº 11/2019 de autoria do Vereador Gilberto Casa, relata que a 

vigilância sanitária recebe várias denúncias de animais  soltos nas ruas. Com 

esse requerimento aprovado poderemos buscar parcerias com faculdades e 

veterinários para realizar esse trabalho. Comenta sobre o registro de casos de 

raiva bovina em nossa região nos municípios de: Amperé, Santo Antonio do 
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Sudoeste e Pinhal de São Bento. A ADAPAR já vai iniciar as vistas às 

propriedades orientando os agricultores sobre os cuidados que devem tomar. 

Passada a palavra aos Vereadores: Vereador José cumprimenta a todos e 

deseja bom retorno aos colegas Vereadores. Solicita que seja encaminhado 

ofício ao Setor de Obras para que seja realizada a recuperação da estrada da 

Linha São Brás que vai para o município de Pinhal de São Bento, a qual se 

encontra com problemas para a trafegabilidade de veículos. Solicita que seja 

encaminhado Ofício a Prefeitura Municipal solicitando que seja encaminhada 

a está Casa de Leis a relação de agricultores que foram contemplados com 

terraplenagem para construção de aviários nos últimos dez anos. Reivindica 

que os esportistas do município não precisem ter custo com o transporte para 

participar das competições fora do município, e também que o município de 

maior incentivo ao esporte.  Afirma que faz pouco tempo que os atletas 

começaram a ter gastos com o transporte, não sabe dizer quem está cobrando. 

Vereador José agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Rech relata 

que a Prefeitura Municipal não pode cobrar, apenas se alguém está recolhendo 

um valor para ajudar o motorista. Relata fato ocorrido no último sábado, onde 

a escolinha da chapecoense teria jogos em Realeza e o ônibus da Prefeitura 

Municipal levou além dos atletas do município, foi buscar atletas dos 

Municípios de Bom Jesus do Sul e Flor da Serra do Sul, desta forma o trajeto 

que o ônibus percorreu foi bem maior do que ter ido direto a Realeza, 

aumentando  mais a despesa. Não sabe se existe um acordo entre as secretarias  

que cada vez um município leva todos os atletas. Ou se o secretário nem sabe 

o que está acontecendo. Pode ter ocorrido de o representante da escolinha 

solicitar o ônibus, mas na hora de fazer a linha descreve o trajeto, como o 

motorista é novo, e não sabe como funciona, e acaba fazendo esse trajeto mais 

longo. Destaca que o município deve fazer o transporte dentro da lei, caso 
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ocorra um acidente e tenha atletas de outros municípios no ônibus, vai trazer 

um problema muito grande para o município. Acredita que deve ser 

conversado com o secretário para informar essa situação.  Como também seria 

importante o responsável pela escolinha vir até está Casa de Leis para 

esclarecer o que aconteceu. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. 

Deseja um bom retorno aos colegas Vereadores.  Agradece aos votos 

favoráveis ao Requerimento nº 11/2019, é uma grande preocupação de toda a 

população, é necessário fazer o controle populacional dentro da lei, agradece a 

presença e as explicações do Sr. Ivan Carbonera, responsável pela Vigilância 

Sanitária no município. Relata que muitos animais abandonados é um caso de 

saúde pública, conversou com os Veterinários Sra. Margarete Carbonera e o 

Sr. Vinicius Welter para fazer esse trabalho. Comenta sobre o sucesso que foi 

a 25º Festa do Vinho e do Queijo, solicita ofício de parabenização aos 

organizadores da festa, setor de urbanismo, APMI, Cras, Saúde e Polícia 

Militar, pelo trabalho realizado por cada entidade durante o evento. Destaca a 

importancia das pessoas que realizam a limpeza do local, bem como todos 

aqueles que preparam os alimentos.  Parabeniza o pessoal que elaborou a 

revista, de grande importancia para marcar os 25 anos de história de Festa do 

Vinho e do Queijo. Solicita que seja encaminhado ofício aos produtores da 

Festa do Vinho e do Queijo, que são os responsáveis pela produção dos 

produtos comercializados, destaca a grande visibilidade do município graças a  

realização desta festa. Comenta sobre a lei aprovada em nosso município, um 

trabalho  feito juntamente com o Vereador Alfredo contra a exploração do gás 

xisto por fraturamento hidráulico do solo e agora também sancionada pelo 

governo do estado. Vereador Gilberto Casa agradece e devolve a palavra. 

Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Deseja bom retorno a todos os 

colegas Vereadores. Comenta sobre o pedido do Vereador José a respeito da 
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recuperação da estrada no trecho da Linha São Brás até o município de Pinhal 

de São Bento, realmente tem alguns lugares ruins, por causa da chuva gerou 

grandes transtornos, já conversou com o Secretário Francisco Caumo era para 

terem ido essa semana, mas devido alguns contratempos não foi possível essa 

semana, o problema é meio geral, mas a prioridade de recuperação é onde 

passa o ônibus escolar. Vereadora Teresinha agradece e devolve a palavra. 

Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Deseja bom retorno a todos os 

colegas Vereadores.  Ressalta a importancia da participação e dos 

esclarecimentos realizados pelo Sr. Ivan Carbonera. Destaca preocupação com 

a exportação dos produtos de origem bovina. Comenta sobre a importancia do 

Requerimento nº 11/2019 de autoria do Vereador Gilberto Casa. Solicita que 

seja encaminhado ofício para o responsável pelo transporte de idosos. Para 

que o mesmo informe a está Casa de Leis quais são os critérios para autorizar 

o transporte dos idosos para as matinês, principalmente os grupos do interior. 

Também gostaria de ter conhecimento sobre a cobrança dos atletas citadas 

pelo vereador José, inclusive tem um requerimento aprovada por esta Casa de 

Leis para apoiar os alunos do nosso município, e também não podemos 

responder por alunos de outros municípios. É necessário fazer um 

levantamento e ver se estão cobrando mesmo. Vereador Alfredo agradece e 

devolve a palavra. Vereador José ausentasse da sessão devido a compromisso 

particular no Ginásio de Esportes. Vereador Gilberto Rech cumprimenta a 

todos. Deseja bom retorno a todos os colegas Vereadores.  Solicita que seja 

encaminhado ofício a  Sanepar  para verificar uma situação que já faz dois que 

esta se prolongando o problema. Os moradores da Rua 42 tem que pegar a 

água na rua de baixo. Gostaria de saber se tem algum projeto, porque não foi 

ligado o encanamento, em que estado encontra-se esse projeto, inclusive já 

tem um abaixo assinado reivindicando essa melhoria. Há algum tempo atrás  o 
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Sr. Adair  Sugari esteve aqui nesta Casa de Leis e relatou que já tinha os canos 

para fazer a obra, é obrigação da Sanepar levar o relógio até a residência dos 

moradores.  Comenta que a Festa do Vinho e do Queijo foi muito boa, está de 

parabéns os produtores, a única coisa que não concorda é com os Shows 

gratuitos no domingo, e posteriormente  temos que cobrar hora máquinas dos 

agricultores, o abatedouro fechado. Talvez um show a menos, diminuir alguns 

investimentos na festa, esse ano tivemos bem menos patrocínios dos  governos 

Federal e Estadual, então o município vai arcar com mais custos, talvez 

conversar com os vereadores para ver o que da para fazer para gastar menos. 

Parabéns aos vereadores que votaram favoráveis a geração de empregos. Hoje 

já estão pedindo mais vagas na creche, temos que dar suporte aos nossos 

munícipes. Nós enquanto Vereadores temos a obrigação de ajudar o 

município, e fazer jus ao salário que recebemos. O prefeito faz um bom 

trabalho, mas tem secretarias que esquecem na Câmara Municipal. Comenta 

que o Município recebeu 1% de FPM, cerca de quatrocentos mil reais, esse 

dinheiro vem para dar um suporte, a outra parcela vem no final do ano. Relata 

que leu a revista, um trabalho gratuito realizado por pessoas do município.  

Parabeniza as pessoas que escreveram a revista. A única coisa que ficou triste 

foi porque  escreveram errado o seu nome, espalharam para todos o município 

e agora não vai ter como recolher para corrigir, já foi destinado pouco espaço 

para a Câmara Municipal, patrocinaram um pouco, condena a editora que tem 

o dever de fazer a correção antes da publicação, esse é um erro grave. 

Parabeniza Vereadora Teresinha pelo comentário da estrada da Linha São 

Brás, cita os trechos com problemas. Parabéns também para a Vereadora 

Teresinha e para o Vereador  Doelio que solicitaram serviço na estrada da 

Família Colela que realmente estava muito ruim. Comenta que teve pessoas 

parabenizando pela perfuração dos poços artesianos e que não foram atrás de 
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recursos nenhum, mentiras contadas. Parabéns Vereadora Teresinha porque 

está defendendo uma verdade, aquela do poço artesiano vai ficar na história, 

vamos ver se vão conseguir os canos, falou com o Prefeito Municipal para 

fazer uma reunião na Linha São Brás para conversar com as pessoas e 

esclarecer o que realmente aconteceu e quem conseguiu o recurso para a 

efetivação daquela obra. Isso não é uma questão política e sim uma mentira. 

Ressalta que não devemos falar mentiras, se tiver que pedir desculpas 

devemos pedir, é contra vereador que vai em bodega, as conversas de bodegas 

não prestam. Devemos ir visitar as pessoas nas suas casas, e também quando 

elas estão doentes, e não apenas nos momentos bons. Ressalta que muitos 

pedem ofício por qualquer coisa, e não agradecem por serviços grandes 

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

Marcelo ausenta-se da sessão devido à compromisso particular. Vereador 

Doelio cumprimenta a todos. Da as boas vindas aos colegas Vereadores.  

Todos sabem da minha posição com relação à Festa do Vinho e do Queijo, a 

mesma deveria ser realizada a cada dois anos, pois as secretarias ficam 

envolvidas por muito tempo, e um grande gasto para o município. Quem 

deseja que a festa seja feita todos os anos deveria se envolver mais. Destaca a 

importancia do tempo ter colaborado e dessa forma tivemos uma grande festa. 

É triste ver pessoas mentindo que são responsáveis pele obra, porém nós 

sabemos que não foram buscar os recursos, estão mentindo. As emendas para 

efetivação dos poços artesianos da Linha São Brás e da Linha Riograndense 

foram conseguidas através do Deputado Estadual Wilmar Reichembach. 

Comenta sobre as dificuldades e cortes de emendas que vem passando a obra 

de duplicação da PR – 182.  Vereador Doelio agradece e devolve a palavra. 

Vereador Gilberto Rech ausenta-se da sessão devido a compromisso 

particular. Vereador Izelso cumprimenta a todos. Deseja bom retorno a todos 
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os colegas Vereadores.  Concorda com o Vereador Gilberto Rech sobre o 

transporte dos esportistas, casa ocorra algum acidente vai sobrar para os 

vereadores. Ressaltou que gostou muito da Festa do Vinho e do Queijo, mas 

os preços dos produtos estavam muito altos, como por exemplo: pastel e 

salame. Acredita que seria importante cortar alguns Shows. Relata que visitou 

várias residências nos diversos bairros do município e ouve uma grande 

reclamação de falta de iluminação pública, são cerca de 130 casas que não tem 

poste em frente às residências. Ressalta a importancia do Requerimento nº 

11/2019, autoria do Vereador Gilberto Casa, temos um sério problema com os 

cachorros que rasgam os pacotes de lixo. Vereador Izelso agradece e devolve 

a palavra. Vereador Alfredo comenta que na quinta-feira de manhã o 

representante do Deputado Nelson Meurer Sr. Paulo Deola vai estar fazendo a 

entrega de veículos para a secretaria da saúde. Presidente Elias solicita que 

seja encaminhado Ofício em nome da Câmara Municipal para o Diretor de 

Esportes Sr. Levi Ribeiro comparecer na próxima sessão ordinária para que 

possa explicar a situação apresentada nesta noite. Relata um problema com o 

lixo no São Cristovão, onde frequentemente tem várias bolsas de lixo, muitos 

animais também são soltos no local. Sr. Ivan Carbonera concorda com as 

colocações do Presidente Elias e ainda acrescenta que no fim de semana o 

pessoal vai beber no local e deixa o lixo jogado. Com relação ao pessoal do 

interior que trás o lixo e coloca no local, talvez levem na intenção do sabia 

ecológico coletar. Relata que a coleta seletiva no interior do município vai 

começar no ultima semana de setembro.  Destaca a importancia da 

conscientização da população, relata que o Gilberto Bauer vai estar colocando 

placas sobre a proibição de descarte de lixo em diversos locais, também 

vamos trabalhar essa questão da conscientização com as crianças. Relata uma 

postagem do Sr. Agostinho Gonçalves sobre uma grande quantidade de lixo 
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jogada na Linha União da Serra, já estamos investigando, tinha uma faixa no 

local, quando cheguei à faixa já havia sido retirada. Pede a colaboração dos 

Vereadores nesse trabalho de conscientização da população.  Presidente Elias 

sugere que seja colocado um tambor no local, que ai as pessoas poderão 

descartar o lixo. Agradece as explicações do Sr. Ivan Carbonera. 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, 06 de Agosto 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:_________________________________ 

 

 


