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Ata nº. 10/2018, Sessão Extraordinária 10/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), com início às
17h00 (dezessete) horas, reuniram-se em Sessão Extraordinária, convocada pelo
Prefeito 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: Evaldo
Fuhr, Joel Baumgartner, Mauri Krielow, Marcelo Schmitt, Paulo Budtinguer, Paulo
Wildgrube e Pedro Mombach. Faltaram as Vereadoras Adenise Carlini 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° 09/2018 (nove 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, deu início a
Ordem do Dia: Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 03 (três) de 24
(vinte e quatro) de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a
seguinte súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o
Consórcio Intergestores Paraná Saúde e dá outras providências. Que foi aprovado por
todos. Fim da Ordem do Dia, o Presidente Mauri apresentou ofícios recebidos das
Vereadoras Adenise Carlini e Sheila Perico, que em conformidade com a Portaria n°
11/2015 (onze barra dois mil e quinze), justificam suas ausências na presente Sessão
Extraordinária convocada pelo Executivo, por estar em curso de capacitação promovido
pela UVEPAR, na cidade de Curitiba, desta forma pedem deferimento ao Plenário. O
Presidente Mauri colocou a justificativa para apreciação do Plenário. Sendo aprovado
por todos os Vereadores. 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, 31 de janeiro de 2018.
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