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Ata nº. 06/2018, Sessão Extraordinária 06/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), com início às
18h00 (dezoito) horas, reuniram-se em Sessão Extraordinária, convocada pelo
Presidente da Câmara Municipal, em acordo com o Artigo 83 (oitenta e três) do
Regimento Interno da Câmara, a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, na Sala
de Sessões da Câmara, sito na Praça São Francisco de Assis, 1583 (um mil e quinhentos
e oitenta e três), na cidade de Planalto, estado do Paraná, com a presença dos seguintes
Vereadores: Adenise Carlini, Evaldo Fuhr, Joel Baumgartner, Mauri Krielow, Marcelo
Schmitt, Paulo Budtinguer, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach e Sheila Perico. O
Presidente Mauri Krielow, abrindo a Sessão cumprimentou os Vereadores e público
presente, seguindo solicitou ao Secretário Pedro Mombach para que fizesse a leitura da
Ata da sessão anterior; Ata n° 05/2018 (cinco barra dois mil e dezoito), Sessão
Extraordinária. Que foi aprovada por todos sem emenda. Dando continuidade à Sessão o
Presidente Mauri em conformidade com a convocação da presente sessão, solicitou a
leitura da Matéria do Expediente: Recebido da Câmara: Projeto de Lei n° 01 (um), de
15 (quinze) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria de todos os Vereadores,
com a seguinte súmula: Concede reajuste aos subsídios do Prefeito Municipal, VicePrefeito, Secretários Municipais, Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Planalto, Estado do Paraná. Projeto de Lei n° 02 (dois), de 15 (quinze) de
janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria de todos os Vereadores, com a seguinte
súmula: Concede reajuste nos vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de
Planalto, Estado do Paraná e dá outras providências. Recebido das Comissões: O
Vereador Marcelo Schmitt, presidente da Comissão de Legislação Justiça e Redação
ressaltou que seria apresentado parecer ao Projeto Lei n° 87 (oitenta e sete), o qual trata
de Cessão de Uso de terreno municipal para empresa, no entanto observa-se a
impossibilidade de exarar parecer uma vez que o Projeto não atende os requisitos legais
e resta ainda observar a nova Lei de Incentivos que foi apresentada. Desta forma solicita
maior prazo para análise do Projeto e a retirada do mesmo da Ordem do Dia. O
Presidente Mauri em conformidade com o Regimento Interno da Câmara deferiu as
solicitações. Fim da matéria do Expediente o presidente Mauri tendo observado a
solicitação de Regime de Urgência Especial, consultou os Vereadores para que os
Projetos n°s 01 e 02 (um e dois), de autoria dos Vereadores, fossem apreciados na
Ordem do Dia. Todos concordaram. Então seguindo o dispositivo do artigo 141 (cento e
quarenta e um) parágrafo 2º (segundo) do Regimento Interno da Câmara, o presidente
solicitou às Comissões competentes, para que se reunissem com o objetivo de analisar
os Projetos e exarar os pareceres. Após as análises das Comissões, e retorno à sessão, o
presidente Mauri, solicitou a leitura dos pareceres: Pareceres da Comissão de Legislação
Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento aos Projetos Lei n°s 01 e 02
(um e dois). Os Pareceres foram favoráveis. Na sequencia o Presidente deu início a
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Ordem do Dia: Votação em primeira discussão do Projeto de Lei n° 01 (um), de 15
(quinze) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria de todos os Vereadores, com
a seguinte súmula: Concede reajuste aos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito,
Secretários Municipais, Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Planalto, Estado do Paraná. Que foi aprovado por todos. Votação em
primeira discussão do Projeto de Lei n° 02 (dois), de 15 (quinze) de janeiro de 2018
(dois mil e dezoito), de autoria de todos os Vereadores, com a seguinte súmula:
Concede reajuste nos vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Planalto,
Estado do Paraná e dá outras providências. Que foi aprovado por todos. Fim da Ordem
do Dia, o Presidente Mauri, convocou Sessão Extraordinária para o dia 22 (vinte e dois)
as 18 (dezoito) horas, para apreciação em segunda votação dos Projetos ora aprovados.
Sem mais nada a tratar agradeceu a presença de todos, declarou encerrada esta Sessão
Extraordinária da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos presentes.
Planalto, 18 de janeiro de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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