
Ata nº 51/2019 

Ata da Quinquagésima Sessão Extraordinária da Décima Terceira 

Legislatura. No dia cinco de fevereiro de 2019 às 18h45min, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Sob a Presidência do 

Vereador Sr. Elias Klein, reuniram-se os vereadores de Salgado Filho, 

Paraná. Passado o registro de comparecimento, constatou-se a presença de 

todos os vereadores. Pauta do dia: Votação do Projeto de Lei do Executivo 

nº 07/2019. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão 

de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Súmula: Dispõe sobre o 

estágio de estudantes nos órgãos do Poder Executivo Municipal de Salgado 

Filho, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de dezembro de 2008, e 

dá outras providências. Colocado em votação no plenário foi aprovado. 

Votação do Projeto de Lei do Executivo nº 08/2019. O referido projeto 

recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento e dois 

votos favoráveis e um voto contrário da comissão de Justiça e Redação. 

Súmula: Autoriza a contratação temporária de servidores e dá outras 

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

Projeto de Lei do Executivo nº 09/2019. O referido projeto recebeu 

pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento e dois votos 

favoráveis e um voto contrário da comissão de Justiça e Redação. Súmula: 

Altera a redação da Lei nº 12, de 31 de março de 2016, a qual alterou a 

redação da Lei nº 23, de 04 de abril de 2012, na forma que específica. 

Colocado em votação no plenário foi aprovado. Votação do Projeto de Lei 

nº 10/2019. O referido projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão 

de Finanças e Orçamento e dois votos favoráveis e um voto contrário da 

comissão de Justiça e Redação. Súmula: Altera a redação a Lei nº 01, de 22 

de janeiro de 2019, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal de Salgado Filho, na forma que 



específica. Colocado em votação no plenário foi aprovado com cinco votos 

favoráveis e  três contrários. Vereador Gilberto Rech explica que é 

favorável a gratificação e contrário as aulas extraordinárias por isso votou 

contrário ao projeto. Presidente Elias 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, 05 de fevereiro de 2019.      

Secretária:__________________________________________________ 

Alfredo dos Santos :___________________________________________ 

Doelio da Silva Rosa: __________________________________________ 

Elias Klein:__________________________________________________ 

Gilberto Casa : _______________________________________________ 

Gilberto Luiz Rech :__________________________________________ 

Izelso Antonio Zanco:_________________________________________ 

José Favaretto : ______________________________________________ 

Marcelo João Barili:__________________________________________ 

Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________ 


