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Ata nº69/2018 

Ata da Sexagésima Nona Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia vinte e oito de agosto de 2018, às dezenove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do Vereador Doelio da 

Silva Rosa, 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 

68/2018. Leitura do Ofício nº 29/2018 recebido da AMSOP, assunto: Carta do 

Sudoeste 2018 – Alterações do modelo de entrega. Leitura do ofício nº 

2629/2018, recebido da Caixa Econômica Federal, assunto: Contrato de 

repasse celebrado entre o Município de Salgado Filho e a Caixa Econômica 

Federal. Leitura do Ofício nº 04/2018, recebido do CONSEG, assunto: 

Indicação de membros representantes no CONSEG/Salgado Filho. Leitura do 

Convite recebido do CRAS para a entrega das máquinas de costura. Leitura do 

Ofício nº 257/2018, recebido da Prefeitura Municipal, assunto: Resposta ao 

ofício nº 160/2018 Câmara Municipal Salgado Filho. Leitura do convite 

recebido da AMSOP para entrega da Carta Sudoeste. Leitura do Ofício nº 

003/2018 recebido da Secretaria de Agricultura, assunto: Resposta ao ofício nº 

157/2018 Câmara Municipal Salgado Filho. Passada a palavra a platéia: 

Vereador Alfredo ausenta-se da sessão devido a motivos de saúde. Sr. Joelir 

de Jesus Martins cumprimenta a todos.  Questiona os vereadores sobre a 

presença do Prefeito Helton e da Secretária de Saúde Viane nas sessões da 

Câmara Municipal. Comenta sobre a importância dessas presenças. Presidente 

Doelio explica que não é obrigação do Prefeito e da Secretária de Saúde virem 

a Câmara de Vereadores todas as reuniões. Relata que já encaminhamos ofício 

a Sanepar relatando o problema da falta de água. Passada a palavra aos 

Vereadores: Vereadora Teresinha cumprimenta a todos. Agradece e 
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parabeniza os homens pela participação na campanha Agosto Azul. Enfatiza 

que hoje foi o último dia da campanha na Linha Peroba e contou com a grande 

participação dos homens. Solicita ofício de agradecimento pelo trabalho 

realizado durante a Campanha Agosto Azul para a Secretária de Saúde Sr. 

Viane Carbonera Martin, toda a equipe deste setor, enfermeiros, técnicos e 

médicos. A programação desta campanha contou a visita as comunidades e a 

realização de reuniões, palestras e exames. Esclarece ao Sr. Joelir de Jesus 

Martins que quando necessário é solicitado em forma de ofício à presença do 

Prefeito Helton e da Secretária Viane na Câmara Municipal, os quais sempre 

atendem prontamente o convite. Vereadora Teresinha agradece e devolve a 

palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Explica que não vai poder 

estar presente no evento de quarta-feira à tarde na entrega das máquinas de 

costura, devido ao alojamento de pintinhos. Relata que ontem também não 

pode participar no evento de apresentação da candidata que vai representar 

Salgado Filho no concurso da Miss Paraná, devido ao trabalho com os 

aviários. Questiona quem é a candidata que vai representar o município. 

Vereador José explica que a candidata é a Débora Hoffmam, relata que foi 

uma escolha rápida devido à data do concurso estar próxima, ela já estava 

ensaiando a um bom tempo e também possui os requisitos para participar. 

Vereador Elias explica que a realização do concurso é na próxima quarta-feira 

em União Vitória.  São quarenta e dois municípios que vão participar do 

concurso. Vereador Marcelo deseja boa sorte à candidata e torce para que 

fique entre as candidatas mais bem colocadas. Vereador Marcelo agradece e 

devolve a palavra. Vereador Izelso  cumprimenta a todos.  Comenta que o Sr. 

Antonio Marcos Alves e o Sr. José da Silva vinham frequentemente nas 

sessões da Câmara, porém atualmente não estão vindo mais. Temos que 

pensar porque a platéia não vem mais assistir as sessões, é tão importante a 



Página 3 de 7 
 

participação das pessoas. Questiona os vereadores com relação ao tempo que 

falta para terminar a obra da rede de água da Linha Três Barras. Relata que os 

moradores da Linha Turski também estão esperando para que seja executada a 

obra da rede de água. Relata alguns dos candidatos que vai fazer campanha 

neste pleito eleitoral. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador 

José cumprimenta a todos. Comenta sobre o Concurso Miss Paraná e a 

oportunidade da Débora Hoffmam representar o município, isso vai ajudar a 

divulgar a Festa do Vinho e do Queijo e o município. Ressalta que Débora 

Hoffmam tem capacidade de ir longe no concurso. É a primeira mulher que 

vai representar o município no concurso Miss Paraná. Explica que recebeu 

resposta em forma de ofício a sua solicitação feita a Secretaria de Agricultura. 

Explica que o Sr. Itamir Brustolim tinha reservado 250 mudas, porém não 

recebeu as mesmas. Observando o número de mudas distribuído acredita que 

poderia ter dividido de uma forma diferente um pouco de muda para cada um. 

O pai do Senhor Itamir  Brustolim sempre plantou uvas. Relata que no ano 

passado já tinha pegado as mudas, não sabe o porquê deixaram ele de fora 

neste ano, ficou muito triste com a situação. Comenta sobre o convênio da 

Caixa Econômica para a construção dos portais, uma obra muito boa para o 

município. Mas com esse valor daria pra fazer muitas coisas importantes para 

Salgado Filho. Mas entende que se esse recurso não viesse para esse projeto, 

não viria para o município. Isso é um erro da união.  Presidente Doelio explica 

que o Sr. Astério Marchetti se disponibilizou para vir realizar mais 

explicações sobre o assunto. Vereador José explica que não é preciso, porque 

o Sr. Astério já realizou as explicações para o Sr. Itamir Brustolim. Vereador 

José agradece e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a 

todos. Divide o ofício com a Vereadora Teresinha para a Secretária de Saúde. 

Campanha de suma importancia que a secretaria da saúde vem desenvolvendo, 
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ainda não temos o número exato de atendimentos. Enfatiza a importancia da 

prevenção. Cita o exemplo do seu pai que descobriu o início do câncer de 

próstata através destes exames realizados em uma campanha do Agosto Azul e 

como o câncer ainda estava no início teve grande êxito no tratamento. Explica 

que o Sr. Antonio Marcos Alves tem a situação da esposa com certa limitação, 

e uma criança pequena que precisa de atenção nesta fase do crescimento. Fica 

difícil para ele vir à sessão e deixar a esposa sozinha com a filha. O Sr. José da 

Silva também tem a esposa com problemas de saúde. Comenta sobre o Evento 

da Miss Paraná e o motivo da escolha da Débora Hoffmam, pois têm alguns 

requisitos para serem cumpridos como: altura, não pode ter tatuagem, piercing 

e também tinha que estar fazendo os cursos para o modelo. Em 2013 após ter 

ganhado o desfile da Festa do Vinho e do Queijo ela continuou fazendo os 

cursos necessários. Diante disto poderá representar bem o nosso município. 

Solicita Ofício ao Setor de Urbanismo parabenizando pelas obras realizadas e 

também pelo atendimento ao seu requerimento apresentado no ano passado: 

obra na Rua Selvino Felippi, implantação da tubulação e também já está sendo 

concluído a pavimentação, são melhorias de grande importancia para o bairro. 

Comenta que estará presente no evento amanhã na entrega das máquinas de 

costura. Enfatiza que esteve presente em Francisco Beltrão, data em que as 

mulheres que fizeram o curso receberão o diploma. Vereador Gilberto Casa 

agradece e devolve a palavra. Vereador Elias cumprimenta a todos. Comenta 

sobre a final do campeonato o qual foi muito bem organizado. Cumprimenta o 

Vereador Alfredo que auxiliou na organização do campeonato. Um 

campeonato muito bonito, nenhum problema no andamento da final e também 

contou com a participação boa do público. Também enfatiza a boa 

participação dos jovens.  Vereador Elias agradece e devolve a palavra. 

Vereador Gilberto Rech cumprimenta a todos. Explica que amanhã as 
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mulheres vão receber o diploma definitivo. Enfatiza que neste curso as 

pessoas vão ser contempladas com mais de mil e quinhentos reais em prêmio. 

O curso foi ofertado por empresas particulares, mas o município teve um 

grande custo com transporte, espaço e professor. Mas esse é um investimento 

que pode melhorar as condições de vida de dezoito mulheres. Era importante 

que esse projeto continuasse no município. Nem que as empresa não 

continuasse, a Secretaria de Assistência Social poderia dar continuidade com 

um curso para os jovens e mulheres. É um curso barato que pode sim ser 

realizado no município. Enfatiza que é uma secretaria com bastante 

funcionários que podem auxiliar neste projeto. Com relação à questão da uva é 

fácil de resolver o problema.  É necessário buscar mais mudas, ouve um erro 

funcional. Com certeza os agricultores não vão reclamar do valor das mudas. 

O município deveria buscar e entregar essas mudas, o que já é um grande 

incentivo. Vereador José explica que não têm mais mudas para vender. 

Vereador Gilberto Rech esclarece que têm mudas para vender, pois ainda está 

no período. Enfatiza que ouve a falha e tem que ir lá e resolver o problema. 

Explica que oito mil reais pode ser gasto sem licitação. Provavelmente vão 

sempre a certos produtores e se verifica a quantidade de mudas necessárias, 

mas será que não tem mais pessoas que querem essas mudas.  Vereador José 

relata que queria seiscentas mudas e já tinha até o dinheiro separado para 

pagar. Porém também não recebeu as mudas. Vereador Gilberto Rech relata 

que tem interesse em mudas e não deseja o subsidio. O município indo buscar 

as mudas já é um grande incentivo. Comenta sobre o concurso para a escolha 

da Miss Paraná é uma questão de condições que a menina tem que ter 

participar. São poucas as pessoas que podem participar. Explica que o 

investimento é bancado pela Comissão da Festa do Vinho e do Queijo no 

valor de cerca de três mil reais. É favorável a essa participação, pois isso pode 
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divulgar a Festa do Vinho e do Queijo que é um patrimônio do município. 

Explica que a festa não vai acabar desde que tenha pessoas com vontade de 

trabalhar. O problema das uvas é uma coisa para pensar bastante. Comenta 

como era feito antigamente a distribuição das mudas. Explica que temos 

muitas pessoas e famílias com raízes na produção uva e vinho. Porém também 

temos pessoas com interesse em trabalhar e às vezes não sabe como funcionar 

o programa. Temos que ampliar a produção de uva e do vinho.  A uva que é 

utilizada para a produção do vinho vem de fora do município. Enfatiza que a 

Secretaria de Agricultura está muito parada.  Relata demora da senha do 

funcionário que fará a parte do INCRA. Outra questão importante é o trator 

novo que ainda está parado por falta de operador, enquanto isso foi contrato 

mais um funcionário para trabalhar dentro da Secretaria da Agricultura. Relata 

outro fato da Secretaria da Saúde onde duas enfermeiras cuidam apenas da 

parte de relatórios e documentos, provavelmente isso poderia ser feito por 

outro profissional. Esse fato não ocorre apenas em Salgado Filho, mas nos 

outros municípios também. Esses profissionais foram formados para atender 

as pessoas e não ficar apenas fazendo documentação. Explica que o prefeito 

não tem a obrigação de vir a Câmara Municipal, mas caso for convocado ele 

vem. Relata que o Ex-Prefeito Alberto Arisi veio cerca de 70% das sessões 

durante o seu mandato. Acredita que administração esta fazendo a coisa certa 

para terminar as obras para não perder os recursos na troca de governo. 

Enfatiza que a Câmara Municipal tem muito para contribui com a 

administração. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a palavra. 

Presidente Doelio enfatiza que essa questão das parreiras está errada. As uvas 

que são utilizadas para a produção do vinho no nosso município são todos de 

fora. Relata que o conselheiro de agricultura da sua comunidade não repassa 

as informações. Explica que não ficou sabendo da programação do programa 
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que conquistou para o Setor de Agricultura. Vereador Gilberto Rech e 

Presidente Doelio, solicitam ofício para a Secretaria de Urbanismo 

reivindicando que sejam realizadas as melhorias necessárias em uma boca de 

lobo em frente à Agropecuária São Francisco e em três bocas de lobas no 

asfalto novo sentido ao Bosque Municipal. Nas referidas bocas de lobo citadas 

anteriormente, deve ser retirado às grades e levantadas à estrutura para que as 

mesmas possam ser colocadas novamente. Presidente Doelio agradece a 

presença de todos e encerra a sessão. Nada mais eu Carla Luciane Barcarol 

lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo presidente, 

vereadores e demais presentes.  

Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 28 de Agosto de 2018.  

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein :________________________________________________ 

Gilberto Casa :_____________________________________________ 

Giberto Luiz Rech:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:______________________________________________ 

Marcelo Barili:______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 


