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Ata nº52/2018 

Ata da  Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária da Décima 

Terceira Legislatura. No dia  dez de  abril de 2018, às dezenove 

horas, nas dependências da Câmara Municipal de vereadores. Sob 

a Presidência do Vereador Sr. 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 nº 

51/2018.Leitura do Ofício Informativo nº 318 recebido do 

Governo do Estado. Leitura do convite recebido da Prefeitura 

Municipal, assunto: Palestra sobre aspectos globais e saúde do 

trabalhador. Leitura do comunicado nº 02862/2018 recebido do 

Ministério da Educação. Leitura do Ofício nº 115/2018, recebido 

da Prefeitura Municipal, assunto: Sessão Extraordinária. 

Apresentação do Projeto de Lei nº 27/2018. Súmula: Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a Celebrar  Termo de Cessão de Uso 

de Bens Móveis que especifica, na forma e condições que 

estabelece.Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes 

da Câmara para realizarem os pareceres do Projeto de Lei. 

Presidente Doelio convoca os vereadores para sessão 

extraordinária no dia 17/04/2018 as 18h:45min para votação do 

projeto de lei nº27/2018 e também para a eleição dos dois 

membros (presidente e relator) da Comissão de Justiça e Redação . 

Vereador Gilberto Rech solicita que o responsável pelo projeto de 

lei nº27/2018 venha a esta casa de leis realizar alguns 

esclarecimentos a respeito do referido projeto. Apresentação e 

Votação do Requerimento nº 22/2018.Autoria: Vereadores 

Gilberto Casa e Teresinha Quell. Súmula: Solicita que a 
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Administração Municipal veja a viabilidade de providenciar a 

construção de tubulação em alguns pontos do município: Rua 

Bortolo Centenaro; parte da Rua André Battisti; parte da Rua 

Fritoldo Krause e parte da Rua Vereador João Spessatto. Colocado 

em votação no plenário foi aprovado. Vereadores defendem o 

requerimento:Vereador Gilberto Casa explica os pontos do 

município que serão contemplados com esse requerimento  e os 

motivos pelos quais foram escolhidos essas determinadas ruas, as 

quias sempre recebem um bom volume de água e que para mais 

tarde possa ser feito calçamento ou asfalto. Vereador Alfredo 

assume a presidência da Câmara para votação de um requerimento. 

Votação do requerimento nº 21/2018. Autoria Vereadores: Doleio 

da Rosa e Gilberto Rech. Súmula:Solicita que a Administração 

Municipal na medida do possível faça uma readequação no passeio 

(corte) em frente às Lojas Pastre na Avenida Hermínio Felippi. 

Justifica-se o pedido devido à dificuldade de estacionamento dos 

veículos no local. Colocado em votação no plenário foi aprovado.  

Vereador Doelio reassume a presidência da Câmara. Presidente 

Doleio explica que o Vereador Gilberto Casa requereu licença de 

trinta dias do cargo de Vereador, o qual tem início no dia 11 de 

abril de 2018. Nesta mesma data temos o retorno do Vereador 

Elias Klein que estava afastado do cargo devido estar ocupando o 

cargo de Secretário de Obras. Desta forma passa a palavra ao 

Vereador Gilberto Casa para que fassa suas considerações. 

Vereador Gilberto Casa agradece aos vereadores pelo período que 

esteve nesta casa de leis, a qual proporcionou grande experiência, 

pede desculpas sem em algum momento ofendeu alguém. Explica 

que esta aqui para aprender e crescer. Deseja sucesso ao Vereador 

Gilmar nesta Casa de Leis. Presidente Doelio deseja bom descanso 
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e agradece a compreensão do Vereador Gilberto Casa. Em comum 

acordo de todos os vereadores foi dispensada a palavra livre da 

platéia e a palavra dos vereadores, para que os mesmos possam 

participar do lançamento do projeto da Secretária de Educação e 

do Sicredi.Presidente Doelio Agradece a presença e todos e 

encerra a sessão.  Nada mais eu Carla a Luciane Barcarol lavrei a 

represente ata,  que lida e aprovada, vai ser assinada e pelo  

presidente, vereadiores e demais  presentes.  

 Sala de Sessões, Salgado Filho – Estado do Paraná, 10 de Abril de 2018. 

 Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Gilberto Casa :______________________________________________ 

GilbertoLuizRech :_________________________________________ 

Gilmar de Oliveira:___________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco : ________________________________________ 

José Favaretto:_______________________________________________ 

Marcelo Barili:____________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________ 


