
 

Ata nº 37/2018 

Ata da Trigésima Sétima Sessão Extraordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia vinte e sete de março de 2018 às 18h45min, 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 oito vereadores e a ausência justificada do Vereador Gilberto 

Rech (acompanhando o pai no tratamento de saúde em Cascavel). Pauta do 

dia: Vereador Alfredo dos Santos assume a presidência para apresentação e 

votação da emenda. Apresentação e votação de Emenda supressiva ao 

Projeto de Lei do Executivo Nº 25, de 20 de março de 2018. A referida 

emenda recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes da 

Câmara de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Dispõe 

sobre a alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio 

público municipal na forma que específica e dá outras providências. 

Colocado em votação no plenário foi aprovado. Vereador Doelio reassume 

a presidência da Câmara. Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 

25/2018. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões 

Permanentes da Câmara de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 

Súmula: Dispõe sobre a alienação de bens móveis inservíveis pertencentes 

ao patrimônio público municipal, na forma que especifica e dá outras 

providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação do 

Projeto de Lei nº 26/2018. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis 

das comissões permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. 

Súmula: Dispõe sobre concessão de Uso do Ginásio Municipal de Esportes 

Tancredo de Almeida Neves do Município de Salgado Filho e dá outras 

providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado. Nada mais, 

eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai 

assinada pelo presidente, vereadores e demais presentes. 

 



Sala de sessões, Salgado Filho– Estado do Paraná, 27 de março de 2018.      

Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

GilbertoB auer :______________________________________________ 

Gilberto Casa : _______________________________________________ 

Gilberto Luiz Rech :__________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

José Favaretto : ______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 


