Ata nº 45/2018
Ata da Quadragésima Quinta Sessão Extraordinária da Décima Terceira
Legislatura. No dia vinte de novembro 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 Elias
Klein (viagem Rio Grande do Sul). Pauta do dia: Vereador Gilberto Rech
explica que votou contra este projeto porque entende que um pedreiro teria
bastante utilidade na Prefeitura e geraria economia se fosse contratado por
concurso público. Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 48/2018. O
referido projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de
Justiça e Redação e dois votos favoráveis e um contrário da Comissão de
Finanças e Orçamento. Súmula: Dispõe sobre a extinção de cargo de
provimento efetivo e dá outras providências, (pedreiro). Colocado em
votação no plenário foi reprovado com quatro votos contrários e três votos
favoráveis. Vereador José acredita que deveria ter sido feito concurso
público para essas duas vagas. Votação do Projeto de Lei do Executivo nº
49/2018. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes de Finança e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dispõe
sobre a extinção de cargo de provimento efetivo e dá outras providências,
(eletricista). Colocado em votação no plenário foi aprovado com seis votos
favoráveis e um voto contrário. Presidente Doelio agradece a presença de
todos e encerra a sessão. 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, 20 de Novembro de
2018.
1

Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein:__________________________________________________
Gilberto Casa: ______________________________________________
Gilberto Luiz Rech :__________________________________________
Izelso Antonio Zanco:_________________________________________
Jean Carlos Zvecth: ___________________________________________
José Favaretto:_______________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell: _________________________________
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