
 

Ata nº 38/2018 

 

Ata da Trigésima Oitava Sessão Extraordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia dezessete de abril 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 todos os vereadores. Pauta do dia: Eleição para a escolha do 

Presidente e Relator da Comissão Permanente de Justiça e Redação para o 

exercício de 2018, tendo em vista a licença dos seus dois membros 

vereador Gilberto Bauer e Vereador Gilberto Casa. De acordo com o 

estabelecido na Lei Orgânica de Salgado Filho e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal, esclarecendo que o voto será secreto, em cédula 

previamente preparada, pelo presidente rubricada, com o nome dos quatro 

vereadores em ordem alfabética (os demais cinco vereadores já fazem parte 

da mesa diretora e das comissões permanentes). Após a votação o 

presidente solicitou que os vereadores Gilberto Rech, Marcelo Barili e 

Alfredo dos Santos para comporem a Comissão de escrutinação dos votos, 

os quais assim o procederam. Verificando que havia nove cédulas na urna. 

Após a contagem dos votos verificou-se o seguinte resultado Vereador 

Elias Klein 08 votos; Vereador Gilmar de Oliveira 04 Votos; Vereador 

Marcelo Barili 04 Votos. Vereador José Favaretto 02 votos. Diante do 

empate entre dois candidatos foi realizada uma nova eleição entre os três 

vereadores menos votados na primeira votação. De acordo com o 

estabelecido na Lei Orgânica de Salgado Filho e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal, esclarecendo que o voto será secreto, em cédula 

previamente preparada, pelo presidente rubricada, com o nome dos três 

vereadores em ordem alfabética (os demais seis vereadores já fazem parte 



da mesa diretora e das comissões permanentes). Após a votação o 

presidente solicitou que os vereadores Gilberto Rech, Marcelo Barili e 

Alfredo dos Santos para comporem a Comissão de escrutinação dos votos, 

os quais assim o procederam. Verificando que havia nove cédulas na urna. 

Após a contagem dos votos verificou-se o seguinte resultado: Vereador 

Gilmar de Oliveira 06 Votos; Vereador Marcelo Barili 03 Votos.  Diante do 

resultado das duas votações os dois vereadores mais votados foram : 

Vereador Elias Klein (primeira votação 08 votos) e Vereador Gilmar de 

Oliveira (segunda votação 06 votos) juntamente com o vereador Izelso 

Zanco membro desta comissão decidem os cargos que irão ocupar. Para o 

cargo de Presidente teremos o Vereador Elias Klein e para o cargo de 

Relator teremos o Vereador Gilmar de Oliveira. Em vista do resultado o 

senhor presidente Doelio proclamou eleito oficialmente para o cargo de 

Presidente o Vereador Elias Klein e para o cargo de Relator o Vereador 

Gilmar de Oliveira para comporem a Comissão de Justiça e Redação.  

Votação do Projeto de Lei nº 27/2018. O referido projeto recebeu pareceres 

das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a Celebrar Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis que 

especifica, na forma e condições que estabelece. 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, 17 de abril de 2018.      

Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 



Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein:__________________________________________________ 

Gilberto Luiz Rech: __________________________________________ 

Gilmar de Oliveira :__________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

José Favaretto : ______________________________________________ 

Marcelo Barili:_______________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 

 

 

 

 


