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Ata nº. 11/2018, Sessão Ordinária 01/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Ao 01º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), com início às
18h00 (dezoito) horas, reuniram-se em Sessão Ordinária, 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° 10/2018 (dez barra dois mil e dezoito), Sessão Extraordinária. Que foi
aprovada por todos sem emenda. Dando continuidade à Sessão o Presidente Mauri deu
início ao Expediente, solicitou a leitura Matéria de Diversos; Ofícios n°s 1264 e 1266
(um mil duzentos e sessenta e quatro e um mil duzentos e sessenta e seis) recebidos da
Caixa Econômica informando a liberação de recursos. Convite da Paroquia Nossa
Senhora de Lourdes para o Jubileu de Ouro. Convite da Prefeitura para evento de
formatura de curso de qualificação. Matéria das Comissões; Pareceres da Comissão de
Legislação Justiça e Redação e Comissão de Ordem Econômica e Social referente ao
Projeto Lei nº 87/2017 (oitenta e sete barra dois mil e dezessete). Os pareceres foram
favoráveis. O Vereador Marcelo Schmitt solicitou a palavra e na qualidade de
Presidente da Comissão de Legislação Justiça e Redação e conjuntamente com a
Comissão de Ordem Econômica e Social, solicitou para que o Projeto Lei nº 87 (oitenta
e sete) fosse apreciado em Regime de Urgência na presente Ordem do Dia. O presidente
Mauri atendo a solicitação e em conformidade com o Regimento Interno da Câmara,
consultou os Vereadores para incluir na Ordem do Dia O Projeto Lei nº 87 (oitenta e
sete). Todos aprovaram. Dando continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia:
Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 87 (oitenta e sete), de 08 (oito) de
dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar Cessão de Uso para a Empresa
Rodrigo Rafael Rech 3R Metal ME, 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
Ordinária, 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.
Seguindo o presidente enfatizou a questão dos ofícios recebidos da caixa que informam
a liberação de recursos, recursos que são provenientes de Emenda Parlamentar do
Deputado Giacobo destinada para aquisição de implementos agrícolas a ser destinados
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para as associações de agricultores, no entanto até o momento não houve manifestação
do Executivo para abertura de licitação e aquisição dos implementos. Desta forma
solicitou que seja encaminhado Ofício requerimento ao Executivo solicitando
esclarecimentos do porque ainda não foi realizado Licitação e quando será licitado.
Seguindo colocou a solicitação em votação. Que foi aprovada por todos. Na sequência
deixou o requerimento para assinatura e manifestação dos demais Vereadores. O
Vereador Marcelo Schmitt manifestou-se e solicitou incluir ao requerimento pedido de
esclarecimento sobre o recurso já liberado de emenda do Deputado Assis do Couto,
recurso também destinado para aquisição de implementos para a agricultura. O
Vereador Paulo Wildgrube se somou à solicitação, em especial quanto aos recursos
provenientes da Emenda do Deputado Assis, uma vez que o mesmo esteve no
Município anunciando a liberação dos recursos. O Vereador Paulo Budtinguer
manifestou-se favorável as solicitações disse que esteve presente quando do anuncia da
emenda e que os agricultores aguardam a chegada dos implementos para poder fazer
uso dos mesmos nas propriedades. O Vereador Evaldo manifestou-se favorável ao
requerimento, agradeceu aos deputados pelo encaminhamento das emendas e destacou a
importância da destinação dos implementos aos agricultores. A palavra ficou livre
novamente não havendo mais Vereadores inscritos para usar a mesma o presidente
informou que será encaminhado requerimento em nome de todos os Vereadores ao
Executivo cobrando agilidade na aquisição e destinação dos implementos para as
associações de agricultores. Sem mais nada a tratar agradeceu a presença de todos,
declarou encerrada esta Sessão Ordinária da qual foi lavrada a presente ata, que segue
assinada pelos presentes.
Planalto, 01 de fevereiro de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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