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Ata nº34/2017 

Ata da  Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura. 

No dia dezessete de outubro de 2017, às dezenove horas, nas dependências 

da Câmara Municipal de vereadores. Sob a Presidência do Vereador Sr. 

Alfredo Pereira dos Santos, 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 nº 

33/2017. Leitura do Convite para o lançamento do Projeto “Vizinhança 

solidária rural e urbana e comércio seguro”. Leitura do Comunicado 

174313/2017, recebido do Ministério da Educação, assunto: Repasse de 

recursos. Leitura do Ofício nº 08/2017, recebido da Centro Municipal de 

Educação Infantil Criança Feliz, assunto: Rifa de Natal. Segunda Votação 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017. O Referido projeto recebeu 

parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. 

Súmula: Dispõe sobre o Julgamento das Contas do Exercício Financeiro de 

2015 da Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná. 

Presidente Alfredo convoca três vereadores para fazer a escrutinação dos 

votos: Vereador Izelso, Vereador José e Vereadora Teresinha. Colocado em 

votação no plenário foi aprovado em segunda votação com 06 votos 

favoráveis e 03 votos contrários. Retirado de Pauta o Projeto de Lei do 

Executivo nº 55/2017. Súmula: Estabelece normas sobre atos e processo 

administrativo no âmbito do Poder Executivo do Município de Salgado 

Filho e dá outras providências. Segunda votação do Projeto de Lei do 

Executivo nº 72/2017. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das 

Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Altera a 

Lei Municipal nº 18, de 25 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Sistema 

Tributário do Município, nos artigos e anexos que especifica e dá outras 

providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado em segunda 

votação. Segunda Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 73/2017. O 
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referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e 

Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Altera a redação e revoga artigos 

da Lei Municipal nº 031, de 03 de maio de  2012 e dá outras providências. 

Colocado em votação no plenário foi aprovado em segundo votação. 

Segunda votação do Projeto de Lei nº 74/2017. O Referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento 

e Justiça e Redação.Súmula: Autoriza a realização de Concurso Público 

para preenchimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva 

na forma que abaixo específica. Colocado em votação no plenário foi 

aprovado em segunda votação. Segunda votação do Projeto de lei nº 

75/2017. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 

Finanças e Orçamento e Justiça e Redação.  Súmula: Cria o Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS e Institui o Conselho 

Gestor do FHIS e dá outras providências. Colocado em votação no plenário 

foi aprovado em segunda votação. Passada a palavra a platéia: Pastor da 

Igreja Assembleia de Deus Sr. Davi de Menezes cumprimenta a todos e 

agradece a acolhida recebida no dia 05 de Outubro de 2017, onde ocorreu a 

troca de pastores desta Igreja. Agradece de forma especial ao Senhor 

Prefeito Helton Pfeifer, o Presidente da Câmara Sr. Alfredo P. dos Santos, 

a vereadora Teresinha e o vereador Doelio. Pastor Davi de Menezes 

coloca-se a disposição no que for necessário. Sr. Gilmar Kovauski 

cumprimenta a todos. Questiona os vereadores a respeito dos seguintes 

assuntos: falta de médico pediatra no município. Necessidade de 

construção de lombada na frente da casa do seu pai. E por que constroem 

lombada e não colocam a placa de sinalização. Presidente Alfredo explica 

que na próxima sessão da câmara (terça-feira) a equipe da saúde do 

munícipio vão esclarecer esses questionamentos e os vereadores 

esclareceram as demais dúvidas. Passada a palavra aos vereadores: em 

comum acordo os vereadores dispensaram a palavra livre para participar de 

uma palestra da saúde com o tema Outubro Rosa.  Eu Carla Luciane 
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Barcarol lavrei a represente ata  que lida e provada, assinada e pelo  

presidente, vereadores e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 17 de  Outubro  de 

2017.  

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: _________________________________ 


