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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 10, DE 2019
Outorga Medalha Willy Barth a Ademir José Fiametti.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, expressão legítima da
Democracia representativa, aprovou e o seu Presidente promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1° - Esta Resolução outorga honraria a personalidade do Município

de Toledo.

Art. 2° - Fica outorgada a Medalha Willy Barth a Ademir José Fiametti,
em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade e por sua contribuição
para o desenvolvimento do Município de Toledo.
Art. 30 - As despesas decorrentes da concessão da distinção correrão à
conta das dotações orçamentárias específicas da Câmara Municipal.
Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado
do Paraná, 3 de maio de 2019.
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JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORAS VEREADORAS,
SENHORES VEREADORES,

Ademir José Fiametti, filho de David Fiametti e Ida Domingas Fiametti,
natural de Concórdia/SC, nasceu em 24 de março de 1956, sendo o mais novo da
família de 5 (cinco) irmãos. Formou-se em Pedagogia pela Apec (1980), com
especialidade em Gestão de Pessoas pela Unioeste (1991).
Seu pai era agricultor, e se mudou para Toledo em 1966, passando a
residir na Vila Industrial. Aos 10 (dez) anos de idade, Ademir José Fiametti estudava
no colégio Borges de Medeiros, onde iniciou seus estudos. Ao completar as séries
iniciais, passou para o colégio Dano Vellozo. Com 14 (catorze) anos de idade
ingressou na Sadia como ajudante de eletricista e aos 15 anos foi mandado estudar
no Senai de Curitiba, onde permaneceu por 3 (três) anos e formou-se eletricista.
Retornou a Toledo e trabalhou por um período na Sadia.
Em 1976, prestou concurso para ser instrutor do Senai, onde ingressou
como funcionário. Trabalhou por algum tempo em Curitiba, transferido depois para
Cascavel. Em 1979, casou-se com Ivanilda Rodrigues dos Santos Fiametti,
constituindo uma família da qual tem 3 (três) filhos, sendo André Graziani Fiametti Falecido em 1982; Fabio Alexandre Fiametti - Formado em Medicina Veterinária
(1984); e Rafael Augusto Fiametti - Engenheiro de Produção (1987). É avô de duas
meninas, Laura Cristina (2014) e Helena Valentina (2016), filhas do Fábio e Marcela.
Em 1986 veio para Toledo, onde assumiu a direção da Escola de
Formação - Senai, e permaneceu na direção por 31 (trinta e um) anos, se aposentando
em 2017 após mais de 40 anos de serviços prestados a instituição. Atualmente mora
com a esposa, no interior de Toledo (linha Mandarina).
A vinda do Senai para Toledo teve início em uma festa de almoço, na
paróquia Menino Deus, no Jardim Porto Alegre. Na ocasião vieram convidados a
Toledo pelo empresário Pedrinho Furlan e do prefeito Albino Coraza Neto, o diretor
regional do Senai Paraná Gerônimo de Macedo Moli e o diretor técnico professor
Cesar Gomes Pessoa, para visitar a Sadia SA, e conhecer o potencial industrial do
município de Toledo.
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A vista ocorreu no sábado com a presença dos diretores do Senai e da
Sadia, prefeito e secretário municipal de indústria e comercio, o senhor Hermes
Antônio Decesaro.
Após a visita, foi realizada uma reunião na própria empresa com o intuito
de convencer os diretores dos Senai para trazer uma unidade fixa para o Município
de Toledo, visto que até então o Município era atendido através de unidades móveis
que geralmente eram instaladas no colégio Dado Vellozo, com as despesas pagas
pelo Município de Toledo.
Como não ficou definido na reunião, os diretores foram convidados para
um almoço no domingo na paróquia Menino Deus onde na ocasião foi servido o prato
típico de Toledo, porco no rolete. Neste almoço, foi costurado o acordo para a
instalação da uma unidade fixa do Senai.
Porém, a exigência dos diretores dos Senai era a construção de um
barracão para instalar as oficinas. Como o Município, por iniciativa própria, já tinha um
local com quatro salas, totalizando 860 m2, onde iria funcionar a faculdade do
trabalhador, cedeu o prédio ao Senai para a instalação da escola.
A inauguração da unidade Senai Toledo ocorreu no mesmo ano, em 14
de dezembro de 1986, na agenda de comemorações de aniversário do Município, o
início das atividades ocorreu em fevereiro de 1987, com dois cursos fixos: mecânico
geral e eletricista predial e industrial, ocupando duas salas do prédio, em uma sala
ficara definido entre as partes que seria instalado os cursos móveis, conforme as
necessidades do Município e das empresas, ficando ainda uma última sala para
instalação do setor gerencial administrativo.
Com o passar do tempo, a unidade foi crescendo, novos cursos foram
criados, os atendimentos ampliados para a região de abrangência da unidade,
composta por 20 Municípios. Inúmeros cursos eram realizados em parceria com
prefeituras, associações comerciais e empresas.
Na unidade, o espaço físico já não comportava a demanda que crescia
a cada ano com a abertura dos cursos de aprendizagem industrial e cursos técnicos,
somados aos cursos de qualificação profissional e aperfeiçoamento já existentes.
Em 2004, ocorreu a primeira ampliação, em que foram construídos mais
1200 m2, que supriu momentaneamente a necessidade, e o Senai continuou
crescendo.
Em 2008, uma nova ampliação foi necessária, desta vez com mais
2200 m2, necessários para instalar a faculdade de tecnologia em alimentos, os cursos
de pós-graduação em segurança no trabalho, refrigeração industrial e MBA em gestão
industrial. Na ocasião, foi ampliado o laboratório de automação industrial e
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refrigeração, em função da expansão da indústria de alimentos regional,
especialmente abatedouros e frigoríficos de aves suínos, peixes e atividade leiteira.
Os laboratórios foram estruturados com tecnologia de ponta, tornandose referência nacional na área, fato que chamou a atenção do departamento nacional
do Senai, assim o Senai Toledo foi contemplado com um instituto de tecnologia em
alimentos e bebidas, um dos 10 existentes no país.
Somado ao que se tinha, pleiteou-se a mudança junto ao Departamento
Nacional DN, para instituto de tecnologia em alimentos e refrigeração, tornando-se o
único do país e expandindo os atendimentos para o estado e país.
Para abrigar o instituto, novamente houve ampliação de 2500 m2, o que
ocorreu em 2012. Com a conclusão de mais esta obra, o Senai passou a ter uma área
total superior a 7700 m2. Assim, passou a oferecer formação profissional e superior,
assistência técnica e tecnológica para a indústria.
A unidade estava entre as mais produtivas do Senai - PR, com uma
produção anual acima de 10 mil alunos. Ao completar 30 (trinta) anos de Toledo, nossa
unidade havia formado aproximadamente 140 mil alunos.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado
do Paraná, 3 de maio de 2019.
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Toledo, 16 de abril de 2019

Ao Senhor
DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL
Coordenador do Departamento Legislativo
Câmara Municipal de Toledo
Assunto: Encaminhamento de ATA e arquivamento

Senhor Coordenador:
Na condição de Vereador e Primeiro-Secretário da Mesa Diretora,
encaminho ATA n° 1 da Reunião Secreta de indicação dos homenageados para a
concessão de Título de Cidadão Honorário do Município de Toledo e de Medalha
Willy Barth, realizada no dia 12 de abril de 2019, para devidos fins. Na sequência,
solicito o encaminhamento à coordenação administrativa para publicação e
arquivamento.

Atenciosamente.
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ATA N° 1 DA REUNIÃO SECRETA DE INDICAÇÃO DOS HOMENAGEADOS PARA A
CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
E DE MEDALHA WILLY BARTH.
Ata da Reunião Secreta de indicação dos
homenageados para a concessão de Título de
Cidadão Honorário do Município de Toledo e de
Medalha Willy Barth.
1 Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, com início às 14h15min, na sala de
2 reuniões, nesta Câmara Municipal de Toledo, reuniram-se os Vereadores Antônio Mo,
3 Corazza Neto, Edmundo Fernandes, Gabriel Baierle, Genivaldo Paes, Leoclides Bisognin,
4 Marli do Esporte, Janice Salvador, Olinda Fiorentin, Renato Reimann, Vagner Delabio,
5 Valtencir Careca e Walmor Lodi. Aberta a reunião o Assessor Jurídico Eduardo Hoffmann
6 explanou aos Vereadores que indicariam os nomes dos homenageados no ano de 2019
7 seriam apenas aqueles sorteados nos termos da Portaria n° 90, de 8 de agosto de 2017.
8 Apôs, salientou da necessidade da manutenção do sigilo de todas as discussões e decisões
9 tomadas nesta reunião, inclusive, ressaltando da penalidade decorrente da violação destas
10 regras. Na sequência, o Assessor Jurídico e o Coordenador do Departamento Legislativo,
11 Daniel Augusto Bernardi Scopel, retiraram-se da sala, momento em que, o Presidente
12 conduziu as discussões e foram então escolhidos em reunião secreta, nos termos da Lei
13 Ordinária "R" 65/2017, o nome de Arnulfo Elgel, para receber o Título de Cidadão Honorário,
14 e de Ademir Fiametti, para receber a med lha Willy Barth. Vencida a pauta, o Presidente
15 encerrou a reunião às quinze horas e qui e minutos (15h15min). Nada mais havendo a
16 tratar, eu, Vereador Leoclides Bisognin, redi i a presente Ata, que segue assinada por mim e
17 pelos eadores membros desta Casa d
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