
Página 1 de 12 
 

 

Ata nº38/2017 

Ata da  Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia catorze de novembro de 2017, às dezenove 

horas, nas dependências da Câmara Municipal de vereadores. Sob 

a Presidência do Vereador Sr. Alfredo Pereira dos Santos, 

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 nº 

37/2017. Leitura do Convite recebido do Sebrae-PR. Apresentação 

do Projeto de Lei do Executivo nº 83/2017. Súmula: Dispõe sobre 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Salgado Filho e dá outras providências. Presidente 

Alfredo solicita a presença do Conselho Tutelar e os responáveis 

pelo CMDCA para paraticipar da próxima sessão ordinária e 

realizar esclarecimetos a respeito deste projeto. Presidente Alfredo 

convoca as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento para fazer os pareceres deste 

projeto.Vereador Gilberto Rech solicita que o jurídico faça o 

parecer do projeto. Primeira votação do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 06/2017. Autoria Vereador Gilberto Casa. Referido 

projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes 

de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dá nome a 

Rua existente na Planta Geral de Cidade de Salgado Filho. Fica 

por meio da presente lei denominada “ARTIMEDIO FRIGO” a 

Rua 32 que se inicia na Rua Selvino Felippi terminando na 

Chácara 28. Colocado em votação no plenário foi aprovado em 

primeira votação.Vereador Gilberto Bauer assume a Presidência da 

Câmara. Primeira votação do Projeto de Lei do Legislativo  

nº07/2017. Referido projeto recebeu pareceres favoráveis das 
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Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação.Autoria Vereadores: Doelio da Silva Rosa, Alfredo 

Pereira dos Santos e Gilberto Rech. Súmula: Dá nome a Rua 

existente na planta geral da cidade de Salgado Filho. Fica por 

meio da presente lei denominada “Rua Luiz Hermete Arisi” que se 

inicia na rotatória da Avenida Presidente Dutra, terminando na 

chácara 01 e 10. Colocado em votação no plenário foi aprovado 

em primeira votação. Vereador Alfredo assume a Presidência da 

Câmara. Votação do Requerimento nº 49/2017, autoria Vereador 

Gilberto Casa. Súmula: Solicita que a administração veja a 

viabilidade de providenciar a cosntrução de tubulação na Rua 

Selvino Felippi próximo ao garrafão. Colocado em votação no 

plenário foi aprovado. Apresentação do Requerimento nº53/2017. 

De autoria dos vereadores: Gilberto Casa e Gilberto Bauer. 

Súmula: Solicita que a Administração Municipal veja a viabilidade 

de providenciar a abertura de um Pólo de Apoio Presencial com 

cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade de Ensino a 

Distância no município de Salgado Filho – PR. Vereadores 

defendem o requerimento: Gilberto Bauer explica que outros 

municípios pequenos já possuem esses pólos, é uma forma de 

incentivar os jovens e adultos a estudar.Vereador Gilberto Casa 

explica que a questão de estudo é uma grande preocupação, 

principalmente devido ao transporte, relata benefícios da educação 

a distância, enfatiza que esta no plano de governo. Apresentação 

do Requerimento nº 54/2017. Autoria vereadores: Doelio da Silva 

Rosa e Gilberto Rech. Súmula: Solicita que a Administração 

Municipal veja a viabilidade de providenciar a substituição dos 

dois automóveis Spins que estão no setor da Saúde e realizam 

viagens com objetivo de levar pacientes para consultas e 

tratamento em outros municípios como: Pato Branco, Cascavel, 
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Curitiba entre outros. Vereadores defendem o seu requerimento: 

Vereador Gilberto Rech explica que já foi melhorado a frota da 

saúde, porém os carros já estão com 250 e 300 mil km rodados, daí 

a preocupação que possam vir da problema daqui para frente. 

Vereador Doelio comenta que o motorista Vanderlei Savaris 

relatou que o carro já começou a apresentar problemas, então essa 

é hora de começar a se preocupar e trocar os veículos. Passada a 

palavra a platéia: Prefeito Helton cumprimenta a todos, em 

especial as famílias Frigo e Arisi que são homenageadas com os 

nomes de ruas, as quais foram pioneiros e fizeram algo de 

importante pelo município.Parabeniza os vereadores que estão 

dando fazendo os projetos com os nomes de ruas.Relata algumas 

ações realizadas: Plano Diretor, atualização fundiária, habitação, 

escrituras das Casas do Bairro Sol Nascente; entrega de 

equipamentos na sexta-feira para associação da Linha Peroba, 

Quintino e demais linhas que fazem parte desta Associação. 

Enfatiza que agora são 4 associações equipadas no município. 

Comenta sobre a enchente ocorrida, onde 30 casas a água 

entrou,temos também problemas com estradas e pontilhões devido 

ao grande volume de água. Pede a paciência de todos porque 

muitos serviços já estavam prontos e agora vão ter que ser 

refeitos. Comenta também sobre as obras concretizadas: 17 casas 

vão ser contruídas atrás da Fábrica Giramar no próximo ano. Rolo 

compactador vai chegar nesses dias, onde duzentos e cinquenta  

mil reias vem do governo do estado e a contrapartida através do 

dinheiro arrecado com o leilão. Já esta pronta a ordem para licitar 

a obra da prefeitura municipal, no qual o estado vai auxiliar com 

setecentos e quarenta mil reais, explica que a Licitação para esta 

obra é organizada junto com o estado. Comenta também que o 

estado repassa recursos através de deputados e secretarias, até 
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março será realizada mais viagens a Curitiba. Solicita aos 

vereadores que ajudem a administração e solicitem recursosjunto 

aos deputados que representam. Agradece as visitas da Terezinha e 

Izelso na Prefeitura Municipal. Vereador Izelso informa que vai a 

Curitiba Segunda-feira conversar com os Deputados. Prefeito 

Helton Pfeifer relata vaiagem a Curitiba e Brasília para buscar 

recursos na próxima semana. Engenheiro Fernando e sua equipe 

fazem um ótimo trabalho para que os projetos possam andar 

normalmente. Explica que em Janeiro vai ser realizada a mudança 

da Prefeitura Municipal, provavelmente  vai ser utilizado o 

pavilhão da Igreja Evangélica.  Esclarece que estão fazendo o 

máximo para recuperar as estradas.Parabeniza Alfredo pelo seu 

trabalho a frente da Câmara Municipal. Desta forma temos o 

Executivo e o Legilativo trabalhando pelo bem comum do 

município. Comenta sobre a diminuição do limite prudencial para 

49%,   e também 8 funcionários a menos comparando com o 

mesmo preríodo do ano passado. Explica que 30 funcionários 

foram exnerados por já estarem aposentados.  Agradece aos 

vereadores pelos projetos aprovados, mas explica que é necessário 

aumentar a arrecadação do município, pois os desafios são 

grandes. Explica que o FPM não baixou, até aumentou 6%, porém 

o custo fixo aumentou como por exemplo: combustível, salários e 

mercadorias. Comenta sobre o concurso público para suprir cargos 

que já tem funcionários, porém não são efetivos. Provavelmente 

vai ser no próximo ano. Comenta que já esta buscando recursos 

para os requerimentos aprovados nesta Casa de Leis. Vereador 

José ausenta-se devido a compromisso. Vereador Izelso comenta 

sobre assunto tratado com o prefeito naquela tarde. Prefeito Helton 

explica que já informou a Defesa Civil. Vereador Marcelo comenta 

sobre o campo da Linha Peroba e também uma possível reunião 
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com  Prefeito Heltonm, a diretoria e o Frei. Prefeito Helton 

informa que não sabe quando vai  terminar as estradas. Mas da 

para marcar a reunião daqui alguns dias. Explica que não sabe se 

vai ser conseguido ser feito esta obra ainda esse ano. Prefeito 

sugere que os demais veraedores possam estar juntos nesta 

reunião. Vereador Gilberto Rech comenta sobre o problema da 

água que desce da fabrica Pfaifer e foi colocado tubos e resolveu. 

Relata que domingo estavam na rádio pessoas falando sobre a sua 

rua. Explica que na casa da mãe dele na frente da casa de um 

vereador entrou água na escada,  a rua esta em obras, enquanto não 

se ressolve é necessário ter calma e aguardar. Enfatiza que 

algumas pessoas se ocupam de meios de comunicações para 

falarem mentiras. Esta faltando credibilidade pelas pessoas que 

estão atuando na rádio. Presidente Alfredo pergunta como estão as 

obras dos calçamentos. Prefeito Helton Pfeifer comenta que fica 

sentido em ouvir algumas coisas. Com relação aos calçamentos a 

Caixa solicitou alguns murros, por isso a demora em fazer o 

calçamento da Rua Aurélio Ortigara. Agora já esta tudo pronto 

para começar essa obra. Sabia-se que ia dar problema com essa rua 

devido aos grandes trechos com barrancos. Na Linha Turski 

tivemos problemas com os moradores, começou no propriedade do 

Furlanzinho para chegar no garrafão até a casa do Sr. Eli 

Reisdoerfer, provavelmente logo vai terminar a obra, explica que 

perto do garrafão vai ter que ser feita toda a tubulução. Comenta 

sobre o Calçamento da Linha Tiradentes até a Linha Guabiju, 

estamos com problemas com a empresa que executa a obra, como 

por exemplo a falta de material. Enfatiza que eles vão fazer outro 

trecho no município também. Comenta sobre o Centro de Eventos 

que tem setenta e cinco mil de contra partida da Prefeitura 

Municipal e que provalvelmente a Câmara Municipal vai mudarm 
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para o centro de eventos. A ordem bancária para conlusão do 

centro de eventos já esta pronta. Comenta sobre o Ginázio da 

APAE, o Campo Municipal, o qual é necessáio virar o campo, o 

qual tem iluminação também já esta virada. Explica que no ano 

que vem vai ser investido mais no esporte. Comenta sobre o recape 

asfáltico no trecho da ponte da Igreja Católica até a ponte do 

Bosque Municipal e passeios,esta  obra é ainda do ex-prefeito 

Alberto Arisi. Comenta também sobre o Posto de Saúde da Linha 

São Roque. Gostaria que a obra da Prefeitura Muncipal fosse 

executada por uma empresa do município. É importante que as 

pessoas do município trabalha-sem nesta obra. Vereador Gilberto 

Rech pede que seja enviado a esta Casa de Leis o quanto foi gasto 

com murros na Rua Aurélio Ortigara, inicalmente o que estava 

programado no projeto e posteriormente o quanto a prefeitura teve 

que fazer a mais de murros. Para a população saber o que esta 

sendo feito com dinheiro. Prefeito Helton Pfeifer comenta que a 

obra da Rua Aurélio Ortigara inicalmente o engeiro determinou os 

valores, porém quando a máquina chegou a coisa mudou, bastante 

barranco, e o engenheiro da caixa falou todos os lugares que 

precisavam de muro antes de poder ser feito o calçamento. 

Comenta também do desvio de água, próximo a residência do 

Senhor Antonio Spessato, Neri Battisti e Faustino Sartori. 

Comenta que a água entrou em várias casas e também várias 

cidades tem  problema de alagamento. Convida a todos para quinta 

feira as 10 horas da manhã paraticipar em Francisco Beltão da 

assinatuta do projeto de dragagem do rio marecas. Vereador 

Gilberto Bauer parabeniza o prefeito pelo trabalho, comenta sobre 

as críticas. Comenta sobre os prefeitos que pararam so no 

município e não buscarma obras para o município, o qual ficou 

parado. Solicita que seja levado  a sério o trabalho nos próximos 
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três anos. Senhora Neusa Pecoraro cumprimenta a todos. Fica feliz 

pela iniciativa dos vereadores, essa rua foi a primeira criada no 

município pelo seu pai, cada prefeito tinha uma prioridade 

dependendo da sua época, no caso do seu pai a prioridade era 

acesso ao município através das estradas. A família fica muito 

feliz e agradecida pela homenagem. Comenta que fica feliz com o 

andamento da sessão, coisa que não acontecia no passado desta 

Casa de Leis. Comenta sobre o requerimento do Pólo Presencial, 

muitas pessoas não estudam porque não tem recursos. Relata que 

trabalhou como professora de um pólo aqui em Salgado Filho no 

ano de 2000. Sr. Arduino Frigo agradece aos votos ao projeto de 

Lei do Legislativo. Senhora Ines Frigo agradece aos votos ao 

projeto de Lei do Legislativo, se emocionou muito com a 

homenagem, seu pai faleceu muito cedo, agradece a todos.  

Passada a palavra aos vereadores:  Vereadora Teresinha 

cumprimenta a todos, é um prazer recebelos e uma honra falar da 

família Frigo a qual deixou legados a justiça. Família Arisi sua 

adimiração por tudo o que o Sr. Luíz Arisi fez pelo município, um 

grande desbravador. Relata história do Sr. Luiz Arisi, enfatiza a 

seriedade e honestidade deste senhor. Tem um carrinho muito 

grande por essa família. Vereadora Teresinha se retira devido a 

problemas de saúde na família. Vereador Gilberto Rech solicita 

ofício ao setor administrativo solicitando o valor do cigurro do 

ônibus do Cras por ano para enviar para esta Casa de Leis. 

Enfatiza que custa muito mais os gastos com o ônibus, do que 

freta um carro para esta finalidade, então esse ônibus deve ser 

usado mais. Comenta sobre a licitação do trator de pneu recurso 

vindo através de Emenda Parlamentar do Senador Roberto 

Requião. Comenta sobre o projeto de nomes de Ruas aos Senhores 

Luiz Arisi e Artimedio Frigo.  Comenta também sobre a época que 
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o senho Luiz Arisi tinha na verdade 3 municípios para admnistrar 

e 20 mil morradores. Foi um prefeito atuante assim como seu filho 

Alberto Arisi, o mesmo era atuante e presente em todas as 

atividades. Comenta que a Sra. Tereza Arisi era merendeira e 

também um pouco mães das crianças da escola. Enfatiza que ela 

também deveria ser homenageada. Comenta sobre a importância 

do Requerimento do pólo presencial, esta a disposição para 

auxiliar no que for necessário. Comenta sobre o Enem; greve dos 

professores; concurso Manfrinopolis; faculdades da região. 

Solicita ofício a Prefeitura Municipal o Orçamento dos 

investimentos no centro de eventos para que a Câmara Municipal 

possa ocupar aquele espaço. Solicita ofício de orçamanto para 

recuperação das seguintes máquinas:  patrola, retroescavadeira e o 

rolo. Cita os valores e o que é necessário arrumar. Então a câmara 

deveria indicar os valores não utilizados para ser indicada para 

esta finalidade. A prioridade são para estradas e bueiros das 

pessoas que vivem da agricultura. Comenta sobre o Sistema de 

Licitação que as prefeituras tem que contratar e se adequar; A 

admInistração gastou cem mil reais para recuperar as máquinas. 

Vereador Gilberto Bauer cumprimenta a todos. Comenta sobre as 

famílias Frigo e Arisi e o grande trabalho desenvolvido por essas 

famílias. Solicita ajuda e opinião a respeito do problema da 

dragagem do rio. Neste momento seria importante pelo menor 

retirar as árvores de dentro do rio,  mas é necessário que seja 

autorizado pelo Ibama. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a 

todos. Imenso prazer que hoje denominamos essas duas ruas, são 

pioneiros, famílias que contribuem até hoje pelo município. 

Comenta que estudou quais ruas poderiam receber nomes e já tem 

outros nomes, mas ainda são chamadas pelos números, é 

necessário um mapa novo e também placas novas. Comenta sobre 
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história de vida do Sr. Luiz Arisi o qual deixou um grande legado 

para o município. Enfatiza que é necessário buscar recursos para o 

município e que críticas construtivas são boas. É necessário pensar 

no município. Fala da relação e da vinda das famílias Casa e Arisi 

que vieram juntas para Salagado Filho. Fez várias viagens a 

Curitiba em prol do município, na última sexta feira em Viagem a 

Curitiba estiveram no Sedu entregando documentos e no sábado 

participaram da convensão do PSDB e posteriormente foi entregue 

projetos ao Deputado Ademar Trainao. Explica que essa é a 

segunda vez que vai a Curitiba com recursos próprios, não 

solicitou diárias da Câmara Municipal. E que já foi outras vezes a 

Curitiba e utilizou diárias da Câmara Municipal. Todas as viagens 

tiveram como objetivo a busca de recursos para o município. 

Agradece aos votos favoráveis ao Requerimento nº 49/2017. 

Explica que ajudou a montar o projeto com o nome de rua do Sr. 

Luiz  Arisi. Veraedor Doelio cumprimenta a todos. Relata  viagem 

a Curitiba, na qual foi liberado recursos. Comenta que o Deputado 

Ademar Traiano era para estar aqui no sábado, devido as chuvas 

não foi possível a sua presença, como também a assinatura dos 

projetos. Comenta sobre a liberação rolo compactador; liberação 

das vigas da ponte ligando que liga o bosque ao Bairro Mirante do 

Bosque, recape asfáltico para a Linha Tiradentes; da Fundepar 

trouxeram 50 unidades de livros; liberação das casas. Comenta 

sobre o requerimento do Polo Presencial. Agradece aos votos 

recebidos para nominar a rua e comenta sobre as famílias 

homenageadas. Sr. Luiz Arisi um grande batalhador, desbravador 

das estradas, fez as primeiras escolas, três mandatos de muito 

trabalho. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Solicita ofício 

ao Sindicato e a prefeitura municipal informações a respeito de  

quantas casas rurais veio para município, nomes dos 
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contemplados,valores, quando foi assinado os contratos. Ainda ao 

sindicato deve vir informações a respeito de reformas. Solicita 

outro ofício a prefitura municipal solicitando informações a 

respeito da venda das Ações da Sanepar gostaria de saber se foi 

vendido, caso a resposta seja positiva, por qual valor foi vendido e 

qual destino foi dado para este recurso arrecadado. Comenta sobre 

a lei da proibição do uso de nargulie em locais públicos, gostaria 

de saber a quem cabe a função de fiscalizar. Presidente Alfredo 

explica que todos somos fiscais, deve ser ligado na prefeitura e o 

responsável vai resolver. Vereador Gilberto comenta que narguile 

é questão de polícia. Presidente Alfredo informa que em locais 

públicos não pode ser utilizado narguile. Vereador Marcelo 

solicita cópia da lei 35/2014. Solicita ofício a Secretaria de 

Educação para que seja concertado o vidro quebrado do ônibus da 

que faz o transporte da Linha Peroba. Vereador Giberto Rech 

informa que tem que ser fechado de plástico, poreque não 

consegue mais as peças para colocar o vidro. Vereador Marcelo 

informa que vai a Curitiba na próxima segunda-feira junto com os 

vereadores Izelso e José para buscar  recursos para o município, 

segunda, os mesmos vão solicitar diárias na próxima quinta-feira. 

Vereador Izelso cumprimenta a todos. Comenta sobre o Sr. Luiz 

Arisi, e a família Frigo, Homenagem merecida. Comenta que 

deveria ser dado o neme de Avenida ao Sr. Luiz Arisi.  Vereador 

Gilberto Casa comenta que meche com a documentação de todas as 

empresas, por isso não é possível mudar o nome. Vereador Izelso 

solicita ofício a secretaria de obras para que seja realiza melhorias 

a rua próximo ao Neguinho Martins, esta solicitação foi feita pelo 

Sr. Vanderlei Savaris pois tem uma senhora doente e fica difícil a 

locomoção, acredita que três tubos de 40 é sufuciente para 

resolver o problema. Solicita também que seja realizado melhorias 
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próximo a residência do Sr. Dario trancar as sargentas que 

estourarm devido as chuvas. Agardece a secretaria da saúde pelo 

auxílio recebido no posto de saúde na última terça-feira, relata o 

problema de saúde, entrada no posto, passou muito mal, fez vários 

exames, um pouco o posto de saúde pagou e os outros teve que 

pagar, enfatiza que  esta bem, fazendo o tratamento. Agradece ao 

apoio recebido. Vereador Gilberto Casa comenta que o 

Requeriemnto nº 49/2017 trata da tubulação da rua solicitada pelo 

vereador Izelso. Presidente Alfredo agradece a presença de todos. 

Comenta sobre a importância das famílias Frigo e Arisi. Comenta 

sobre a histórias e conversas com seu Luiz Arisi. Relatos de 

famílias do interior sobre a abertura de estradas no município.  O 

Vereador Gilberto Casa grande conhecedor das ruas e auxiliam 

muito nos projetos. Parabeniza Luiz Arisi e a família. Explica que 

as solicitações de Diárias estão no Portal Transparência, site e no 

jornal. Explica que as diárias são investimentos feitos.  E os 

relatos das viagens são feitos durante as sessões. Convida a todos 

para o campeonato de futsal no próximo sábado. Nada mais eu 

Carla a Luciane Barcarol lavrei a represente ata  que lida e 

provada, assinada e pelo  presidente, vereadores e demais  

presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 14 de  novembro  de 

2017.  

Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

GilbertoB auer :______________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________ _________________________ 
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Gilberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


