Ata nº84/2018
Ata da Octagésima Quarta Sessão Ordinária da Décima Terceira Legislatura.
No dia onze de dezembro de 2018, às dezenove horas, 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: Leitura, aprovação e assinatura da ata da Sessão Ordinária nº
83/2018. Leitura do ofício nº 130/2018 recebido do CONSAD. Apresentação
do Projeto de Lei nº 61/2018. Súmula: Altera a redação de dispositivos na Lei
Municipal nº 023, de 04 de abril de 2012. Presidente Doelio convoca as
Comissões Permanentes para realizarem os pareceres do referido projeto.
Apresentação do Projeto de Lei nº 62/2018. Súmula: Dispõe sobre as
Diretrizes Gerais para a elaboração e execução do orçamento para o
Município de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2019 e dá outras
providências. Presidente Doelio convoca as Comissões Permanentes para
realizarem os pareceres do referido projeto. Sr. Maicon pede desculpas aos
Vereadores no envio do atraso dos projetos e explica os objetivos dos
mesmos. Comenta sobre o orçamento para o próximo ano, nova estrutura e
departamentos. Apresentação do Projeto de Lei nº 63/2018. Súmula: Estima a
receita e fixa a despesa do Município de Salgado Filho para o exercício
financeiro de 2019 e dá outras providências. Presidente Doelio convoca as
Comissões Permanentes para realizarem os pareceres do referido projeto.
Vereador Gilberto Rech acredita que sejam poucos os recursos destinados para
o Setor de Obras, devido a grande quantidade de trabalhos realizados no setor.
Enfatiza que devemos manter mais recursos para os setores que são
obrigações do município. Se possível deve ser feito um remanejamento de
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recursos neste sentido. Vereador Alfredo questiona quanto estava na pasta da
educação no ano passado. Vereador Gilberto Rech questiona se foi realizado o
remanejamento na Secretaria da Saúde. Sr. Maicon explica que foi feito
remanejamento por decreto. Vereador Gilberto Rech comenta sobre
contrapartida para obras e recursos para educação. Comenta também sobre a
necessidade de ficar o valor de dois milhões e quatrocentos mil na pasta da
secretaria de obras. O Sr. Maicon poderia fazer a alteração e não havia
necessidade de fazer emenda. Todos os vereadores concordam com o aumento
de recursos para o Setor de Obras. Presidente Doelio convoca os Vereadores
para sessão extraordinária no dia 18/12/2018 para votação dos projetos de Lei
nº 61/2018; 62/2018 e 63/2018 as 6:30 horas e para eleição da nova mesa
diretora e das Comissões Permanentes da Câmara Municipal. Apresentação e
votação da Moção de Aplausos nº 05/2018 de autoria dos Vereadores:
Gilberto Casa, Elias Klein e Alfredo Pereira dos Santos. Súmula: A Câmara
Municipal de Salgado Filho, por intermédio dos Vereadores abaixo assinado,
com amparo no artigo 110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta
APLAUSOS

a

Direção,

Coordenação,

Professores,

Funcionários

e

Colaboradores da Escola Municipal Professora Jaci Maria Lopes do
Município de Salgado Filho. Vereadores defendem a Moção de Aplausos:
Vereador Gilberto Casa relata que oferecemos essa simples homenagem a
Escola Municipal Professora Jaci Maria Lopes, a qual tem o papel
fundamental no início da educação das nossas crianças, devido a isso a
importancia de lembrar esses brilhantes profissionais. Colocado em votação a
Moção de Aplausos nº 05/2018 foi aprovado.

Passada a palavra a

platéia:Passada a palavra aos Vereadores: devido a evento que os Vereadores
iram participar nesta noite foi dispensada a palavra dos vereadores. Presidente
Doelio agradece os esclarecimentos à presença de todos e encerra a sessão.
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Nada mais eu Carla Luciane Barcarol lavrei a presente ata, que lida e
aprovada, vai ser assinada e pelo presidente, vereadores e demais presentes.
Sala de Sessões, Salgado a Filho – Estado do Paraná, 11 de Dezembro de
2018.
Secretária:__________________________________________________
Alfredo dos Santos :___________________________________________
Doelio da Silva Rosa: __________________________________________
Elias Klein :________________________________________________
Gilberto Casa :_____________________________________________
Giberto Luiz Rech:___________________________________________
Izelso Antonio Zanco : ________________________________________
Jose Favaretto:______________________________________________
Marcelo João Barili:_____________________________________________
Teresinha Lenir da Silva Quell:_________________________________
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