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Ata nº72/2018 

Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia dezoito de setembro 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 71/2018.  Leitura do Convite recebido da Polimed, 

assunto: Palestra sobre Transtornos Mentais no Trabalho – Identificação, 

Prevenção e Gerenciamento. Apresentação do Projeto de Lei do Legislativo 

Nº 20, de 18 de setembro de 2018. Súmula: Estabelece o Quadro Único de 

Pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho, dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreira e Valorização do Servidor Público (PCCVSP) 

ocupante de cargo efetivo da Câmara Municipal de Vereadores de Salgado 

Filho e dá outras providências. Presidente Doelio convoca as Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. Presidente Doelio 

convoca os Vereadores para sessão extraordinária no dia 25/09/2018 as 

18h:45min para votação deste projeto.  Passada a Palavra a Platéia: Sr. Edson 

Cappelin cumprimenta a todos. Realiza a prestação de Contas da Associação 

dos Agricultores da Linha Tiradentes, Guabiju, São Brás e Sertãozinho, 

referente ao uso do Trator no período compreendido entre  25/01/2013 a 

07/09/2018. Total de despesas geral R$ 191.365,90 (cento e noventa e um mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), total de receitas R$ 

227.790,67 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e sessenta e 

sete centavos), saldo atual R$ 36.634,62 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta e 



Página 2 de 9 
 

quatro reais e sessenta e dois centavos). Sr. Edson explica que durante esse 

período a Prefeitura Municipal não ajudou com mais nada, tudo foi pago com 

o dinheiro da própria Associação. Neste momento acontece uma conversa 

entre os vereadores e os membros da Associação sobre os seguintes assuntos: 

agricultores que atrasam o pagamento dos serviços; agendamento; 

programação do serviço conforme as linhas e dias da semana; serviço 

realizado no assentamento, quantidade de agricultores atendidos; valor 

cobrado pelo deslocamento; possibilidade da criação de uma nova associação; 

retorno para casa com o trator mesmo que não tenha terminado o serviço 

naquela localidade; valor da hora máquina R$ 80,00 (oitenta reais); 

possibilidades para tentar resolver o problema do deslocamento. Sr. Edson 

comenta que o comodato já deve estar vencido e sobre a necessidade da 

renovação. Vereador Gilberto Casa explica que o comodato vence dia 

29/09/2018. Vereador Gilberto Rech explica que as máquinas que não estão 

mais sendo utilizadas podem ir para leilão. Vereador Gilberto Casa comenta 

sobre a eleição na nova diretoria e sugere que seja feita antes da renovação do 

comodato. Sr. Edson Capellin comenta sobre o tempo necessário para a 

eleição da nova diretoria. Vereador Gilberto Rech explica que deve ser feito o 

comodato com os bens que estão sendo usados pela Associação. Sr. Edemar 

Heimann comenta sobre peças reutilizadas e sobre a quantidade de horas 

trabalhadas com silagem. Passada a palavra aos Vereadores: Vereador 

Gilberto Rech cumprimenta a todos. Agradece a Associação pela realização da 

prestação de contas e parabeniza pelo trabalho realizado. Percebe-se que a 

associação trabalhou bastante pela quantidade de horas e valores. Com relação 

ao problema do deslocamento isso acontece na Prefeitura Municipal também. 

Comenta que o trator novo tinha os garfos muito longe um do outro, diante 

disto, levaram os garfos para soldar e agora vai poder ser usado para retirar as 
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pedras pequenas também. Relata que não sabe se tem muitos pedidos de 

serviço agendado para esse trator. Comenta que foi decidido pelo Conselho de 

Agricultura que o trator novo irá ficar na Secretaria de Agricultura para 

atender aos agricultores de todo o município. É importante que as associações 

indiquem quais são as propriedades que possuem muitas pedras que precisam 

ser retiradas. Vereador Gilberto Rech explica que têm coisas que são possíveis 

de fazer com essa máquina e outras não. Enfatiza que o importante é que o 

trator está disponível para os agricultores. Acredita que a associação deveria 

cortar o serviço de quem não organiza a propriedade, pois acaba prejudicando 

a todos, quando quebra algum maquinário. Comenta que logo vai vir uma 

retinha através de Emenda Parlamentar do Deputado Assis do Couto. Enfatiza 

que é um deputado que trabalha para agricultura. Esse novo equipamento que 

vai vir deve ser destinado a uma associação e ter um operador diferente. A 

retinha pode atender uma grande região e facilita o trabalho da administração 

porque essas comunidades são distantes. Informa que está fazendo campanha 

para deputados e também para o candidato ao Senado Sr. Flavio Arns, o qual 

sempre batalhou pelas APAES. Vereador Gilberto Rech agradece e devolve a 

palavra. Vereador Alfredo cumprimenta a todos. Agradece a Associação pela 

realização da prestação de contas e parabeniza pelo trabalho realizado. 

Comenta que a um bom tempo estão solicitando a realização dessa prestação 

de contas. Explica a importancia da realização das prestações de contas pelas 

associações na Câmara Municipal, para que os Vereadores possam 

acompanhar a forma como está sendo realizado o trabalho e desta forma poder 

esclarecer a população quando questionados. Relata que as associações novas 

devem fazer a prestação de contas a cada seis meses. Enfatiza que o trabalho 

realizado por está associação é bom. Coloca-se a disposição da associação no 

que for necessário. Comenta sobre o agendamento do serviço; saldo positivo 
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da associação e maquinários. Comenta também sobre a necessidade da 

aquisição de uma retinha para a associação da Linha Tiradentes. Presidente 

Doelio comenta sobre serviços solicitados no fim de semana e dificuldade de 

encontrar operador disponível no município. Vereador Alfredo explica que a 

administração tem interesse em renovar o comodato. Comenta sobre a 

realização de reuniões nas comunidades. Vereador Gilberto Rech comenta que 

esse trator é de 2013, desta forma já está na hora de começar a trabalhar uma 

emenda parlamentar para aquisição de um trator novo para essa associação.  

Vereador Alfredo agradece aos vereadores pelo voto favorável ao 

Requerimento que trata da construção do asfalto sentido a Linha Tiradentes, 

cerca de um quilometro e meio. Explica que fez esse requerimento junto com 

a Vereadora Teresinha, porque existe a viabilidade de acontecer a obra depois 

da eleição, só falta a Governadora Cida Borghetti assinar o convênio. 

Comenta sobre viagem a Curitiba em busca de recursos para o município. 

Comenta também sobre Emenda parlamentar do Deputado Pedro Lupion. 

Enfatiza que trabalha para este candidato atualmente. Relata que o Deputado 

Osmar Bertolti disponibilizou uma emenda para o município no valor de R$ 

135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para a área da saúde. Ressalta a 

importancia da Associação ter um saldo positivo e da necessidade de substituir 

o trator atual por um novo. Tece comentário geral sobre o campeonato de 

futsal que iniciou no município e convida a todos para assistir os jogos no 

próximo sábado. Comenta sobre reuniões que participou junto com a 

administração e os colegas vereadores para tratar do andamento dos projetos 

do município.  Comenta também sobre uma verba no valor de um milhão de 

reais para a construção de asfalto e calçamento na cidade. Explica que a 

empresa se comprometeu em fazer até o valor de seiscentos mil reais e depois 

receber do Estado. Vereador Alfredo agradece e devolve a palavra. Vereadora 



Página 5 de 9 
 

Teresinha cumprimenta a todos. Agradece a Associação pela realização da 

prestação de contas e parabeniza pelo trabalho realizado.  Coloca-se a 

disposição da Associação no que for necessário. Comenta sobre a distância do 

Assentamento e das dificuldades da Associação. Relata a importância da 

realização da prestação de contas das associações do município. Agradece aos 

votos favoráveis ao Requerimento que trata da construção do asfalto sentido a 

Linha Tiradentes, cerca de um quilometro e meio. É um desejo de todos que o 

asfalto seja feito até a Linha Tiradentes, porém o custo é muito alto. Diante 

disto devemos aproveitar e ir fazendo aos poucos conforme vem o recurso. 

Comenta que já tem um requerimento junto com o Vereador Alfredo para 

reforma do calçamento, e segundo o Prefeito Helton vai acontecer. Explica 

que o orçamento foi encurtado esse mês, primeiro tem que viabilizar o que é 

urgente como saúde e educação. Vereadora Teresinha agradece e devolve a 

palavra. Vereador Marcelo cumprimenta a todos. Agradece a Associação pela 

realização da prestação de contas e parabeniza pelo trabalho realizado. 

Parabeniza o Sr. Nelcino Hoffmam pela conquista do titulo de Miss Paraná da 

sua filha Débora Hoffmam, a qual vai representar muito bem o nosso 

município. Parabeniza a associação pelo resultado positivo. Explica que o 

deslocamento é um problema enfrentado por todas as associações. Essa 

organização feita pela associação é para diminuir os gastos com o 

deslocamento. Comenta sobre alguns problemas que a associação enfrentou. 

Explica que esse trator novo vai ajudar bastante as propriedades, pois o solo 

do nosso município é bastante pedregoso. Relata que também estão 

empenhados e reivindicando junto aos deputados equipamentos para o 

município. Comenta também que no final do ano passado a Câmara de 

Vereadores de Manfrinópolis devolveu o dinheiro que não foi utilizado 

durante o ano a Prefeitura Municipal e indicou que o recurso deveria ser 
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utilizado para a compra de uma plantadeira e mais um equipamento para o 

setor da agricultura.  Ressalta que atualmente a crise é muito grande na 

agricultura, principalmente para o produtor de leite, pois o custo de produção 

da silagem é muito elevado. Comenta sobre a dificuldade na produção da 

silagem devido à época certa para ser feito e também devido ao tempo. 

Ressalta a importancia do subsídio da administração. Comenta que a 

comunidade da Linha Peroba está participando com dois times do campeonato 

municipal. Parabeniza a comissão organizadora pela qualidade da equipe de 

arbitragem. Tece comentário sobre a não participação do município em 

campeonatos regionais. Inclusive o time da Linha Peroba foi convidado para 

participar o valor da inscrição era de dois mil reais. Vereador Alfredo comenta 

que não foi possível a participação devido ao valor da inscrição. Vereador 

Marcelo agradece e devolve a palavra. Vereador Izelso cumprimenta a todos. 

Agradece a Associação pela realização da prestação de contas e parabeniza 

pelo trabalho realizado. Comenta sobre a importancia da associação ter 

dinheiro em caixa. Parabeniza a equipe da Saúde pela realização da Palestra 

sobre Saúde Mental, destaca a importância deste tema e da grande 

participação dos funcionários públicos. Comenta sobre a conclusão do 

calçamento próximo ao garrafão. Questiona até aonde vai o calçamento que 

iniciou hoje na Rua Jacó Shinguel. Vereador Gilberto Rech explica que o 

calçamento vai até um pouco para frente da propriedade do Sr. Armindo 

Utizg. Vereador Izelso agradece e devolve a palavra. Vereador José 

cumprimenta a todos. Agradece a Associação pela realização da prestação de 

contas e parabeniza pelo trabalho realizado. Comenta que são as mesmas 

pessoas que revezam a diretoria nesta associação e estão realizando um bom 

trabalho. Uma nova conquista importante e necessária para a associação é 

aquisição de uma retinha.  Já tem um requerimento de uma retinha empenhada 
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para o município, espera que seja destinada para aquela região. É uma 

máquina que vai de vizinho em vizinho, gasta pouco, a manutenção também é 

pouca. Acredita que até o final do ano já esteja aí, foi um lema da sua 

campanha. Enfatiza que a maior arrecadação do município vem da agricultura, 

diante disto, a administração deve investir neste setor. Comenta que falou 

sobre o trator novo por duas sessões aqui na Câmara, agora já está 

trabalhando, mas devemos lembrar que ficou seis meses parado.  Comenta que 

na Linha Concórdia tem várias propriedades com bastante pedras para serem 

retiradas. Enfatiza que já tem vários pedidos, mas não foram atendidos 

segundo os agricultores. Tece comentários sobre os seguintes temas: eleição 

que vai ocorrer neste ano; segundo turno, partidos políticos; importancia do 

voto; campanha eleitoral; aposentadoria dos governadores do Paraná e de 

outros estados. Solicita ofício ao Setor de Urbanismo para que seja realizada a 

recuperação de lâmpadas no Bairro Borba, há varias lâmpadas faltando, as 

pessoas estão usando lanterna para poder ir trabalhar. Vereador José agradece 

e devolve a palavra. Vereador Gilberto Casa cumprimenta a todos. Agradece a 

Associação pela realização da prestação de contas e parabeniza pelo trabalho 

realizado. Comenta que as prestações de contas das novas Associações devem 

ser realizadas a cada seis meses, comenta sobre a importancia da renovação da 

diretoria. Comenta também sobre a Palestra realizada na última segunda-feira 

sobre o tema Saúde Mental que faz parte da programação do Setembro 

Amarelo, destaca a importância deste tema, pois só no nosso município neste 

ano já tivemos vinte e cinco casos de tentativas de suicídio. Devemos destacar 

a importancia da família em perceber os sintomas que as pessoas que estejam 

sofrendo de depressão possam apresentar. Comenta sobre mudanças de 

partidos políticos.  Comenta também sobre reunião que participou juntamente 

com o Presidente Doelio, Vereador Alfredo, Prefeito Helton com o Sr. Edson 
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proprietário da Indústria de Confecções Giramar, o qual propôs uma possível 

ampliação da indústria para a contratação de mais cinquenta ou sessenta 

funcionários até o mês de março de 2019 devido a um futuro contrato que 

assinou esse ano. Enfatiza que todos somos favoráveis a geração de empregos 

e  vamos fazer o possível para conseguir está ampliação. Tece comentário 

sobre o final da obra de calçamento próximo ao garrafão, foram mais de 

duzentos e oitenta tubos enterrados, o qual é um investimento do município. 

Comenta sobre o andamento do calçamento da Linha São Roque, o qual é uma 

emenda do Deputado Ademar Traiano. Ressalta que estamos em um período 

eleitoral, e devemos reconhecer os deputados que trouxeram algo de bom para 

o município. Comenta que daqui no máximo vinte dias vai ser realizada a 

troca das lâmpadas queimadas, demorou um pouco essa troca devido à demora 

na licitação. Vereador Elias cumprimenta a todos. Agradece a Associação pela 

realização da prestação de contas e parabeniza pelo trabalho realizado. 

Enfatiza como as associações de Salgado Filho funcionam bem. Essa por 

exemplo está trabalhando desde 2006. Comenta sobre a possibilidade da 

criação de uma nova associação.  Relata que é muito mais fácil conseguir 

serviço com a associação do que com a prefeitura. Comenta que a Retinha já 

está comprada e paga, fez o pedido no início do ano, e provavelmente após a 

eleição vai ser entregue. Acredita que a associação deve fazer o pedido da 

retinha  junto as o vereadores e a administração. Ressalta a importancia de 

uma retinha para aquela região. Relata os trabalhos necessários para serem 

feitas com a retinha. Está de acordo dessa máquina ir para uma associação, 

mas entende que isso depende da aprovação dos vereadores e da 

administração. Presidente Doelio agradece a Associação pela realização da 

prestação de contas e parabeniza pelo trabalho realizado. Comenta sobre a 

redução que ocorreu esse mês em 30% do FPM (fundo de participação dos 
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municípios). Parabeniza o Sr. Nelcino Hoffmam pela conquista do título de 

Miss Paraná da sua filha Débora Hoffmam, a qual vai representar muito bem o 

Paraná no Concurso do Miss Brasil. Comenta que existe dois concursos de 

beleza do Miss Paraná. É favorável a renovação do comodato com a 

Associação. Como também é favorável a retinha nova ser destinada a 

Associação. 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, 18 de Setembro 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:_________________________________ 

 


