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Ata nº. 12/2018, Sessão Ordinária 02/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 05 (cinco) dias 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: 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° 11/2018 (onze
barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária. Que foi aprovada por todos sem emenda.
Dando continuidade à Sessão o Presidente Mauri deu início ao Expediente, solicitou a
leitura da Matéria do Executivo; Projeto Lei nº 04 (quatro) de 01 (um) de fevereiro de
2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o
Executivo Municipal a Conceder Auxilio Transporte, e dá outras providências. Projeto
de Lei nº 05 (cinco) de 02 (dois) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do
Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à
abertura de Credito Adicional Suplementar. Matéria de Diversos; Ofícios do Ministério
da Educação informando a liberação de recursos. Matéria da Câmara; Indicação de nº
01 (um) de 05 (cinco) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria da Vereadora
Sheila Perico, com a seguinte súmula: Solicita a limpeza dos espaços públicos. Matéria
das Comissões; Ofício de nº 01 (um) da Comissão de Legislação Justiça e Redação
solicitando prazo para análise do Projeto Lei nº 02 (dois) do Executivo. Fim da matéria
do Expediente o presidente Mauri tendo observado a solicitação de Regime de Urgência
Especial consultou os Vereadores para que o Projeto n° 05 (cinco), do Executivo fosse
apreciado 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 o Projeto 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 Finanças e orçamento ao Projeto Lei n° 05 (cinco). Os
Pareceres foram favoráveis. Dando continuidade o Presidente deu início a Ordem do
Dia: Votação em primeira discussão do Projeto Lei nº 05 (cinco) de 02 (dois) de
fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula:
Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Credito Adicional
Suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda 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
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providências. Que foi aprovado por todos. Fim da Ordem do Dia, o Presidente Mauri
convidou a todos para participar da Missa do jubileu de ouro da paroquia Nossa Senhora
de Lourdes. Seguindo o presidente enfatizou a questão das vagas nas creches, e que tem
recebido muita cobrança da população pela falta de vagas nas creches. Desta forma
solicitou que seja encaminhado Ofício Requerimento ao Executivo solicitando
esclarecimentos de quando será dado início as atividades na nova creche. Colocou a
solicitação para apreciação do Plenário. Que foi aprovado por todos. Seguindo o
Presidente Mauri passou a presidência da Mesa para o vice-presidente Vereador
Marcelo Schmitt, que assumindo a presidência deixou a palavra livre. O Vereador Paulo
Wildgrube solicitou a palavra e colocou que esteve visitando as obras da creche onde
observou que há poucos funcionários da construtora responsável pela obra trabalhando,
o que gera atraso na finalização da obra, destacou que deve ser cobrado agilidade da
construtora para finalizar e entregar a obra que é de extrema necessidade para a
população. Seguindo o Vereador Mauri solicitou a palavra, declarou voto de repudio ao
Secretário Rudinei Correa, pois em entrevista na rádio Capanema, o mesmo atingiu com
comentários e inverdades a Câmara e especial a Mesa Diretora, quando disse que teria
sido prometido a devolução de recursos da Câmara para o Executivo, no valor de R$
700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que na verdade em reunião com o Prefeito foi
acordado devolução de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que seria
destinado para a pavimentação asfáltica no trajeto até o Laticínio Sucesso, Rudinei disse
ainda na entrevista que não licitou a obra por não ter dinheiro, o que trata-se de uma
mentira, e ao que parece o Secretário não conhece números, pois o Executivo fechou o
ano de 2017 (dois mil e dezessete) com saldo de R$ 1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais), em recursos livres. Mauri seguiu dizendo que a economia da
Câmara no ano que passou foi de aproximadamente novecentos mil reais e foi repassado
ao Executivo os rendimentos no valor aproximado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil
reais), sendo que o Executivo gastou só na Rádio de Capanema nos últimos meses do
ano o valor de R$ 8.790,00 (oito mil setecentos e noventa reais), para usar o espaço
mentir para a população e transferir os problemas da má gestão para a Câmara, Mauri
disse ainda estar chateado com a situação, mas espera que neste ano o Executivo realize
os trabalhos que no ano passado ficou na promessa, colocou que se o Executivo licitar a
obra de pavimentação naquele trecho o acordo da Câmara ainda está mantido e será
repassado o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), solicitou para que
os demais Vereadores que estiveram na reunião com o Executivo se manifestem. O
Vereador Pedro solicitou a palavra e destacou que em reunião do Conselho da saúde o
Secretário Rudinei colocou que o Executivo contratou dezesseis novos servidores e que
o índice gasto com pessoal era de 41% (quarenta e um por cento), no entanto na rádio o
mesmo Rudinei disse que o índice gasto é de 47% (quarenta e sete por cento), disse
ainda que a administração passada atingiu o índice de 43% (quarenta e três por cento), e
deixou uma economia em caixa no valor de novecentos mil reais. Vereador Pedro
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destacou que trata-se de mais uma mentira, pois os relatórios apontam que o valor
deixado pela administração anterior foi de R$ 1.427.000,00 (um milhão quatrocentos e
vinte e sete mil reais) em recursos livres. Pedro destacou ainda que o Executivo fechou
o ano passado com o valor aproximado de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil
reais), sendo que a arrecadação do município aumentou aproximadamente R$
200.000,00 (duzentos mil reais) por mês. Então questionou qual foi a obra, o
investimento feito pela administração e o que foi feito com o dinheiro arrecadado, pois
o valor em caixa deixado pela administração passada é praticamente o mesmo que a
atual administração fechou o ano. O Vereador Paulo Budtinguer solicitou a palavra,
disse estar supresso com as declarações do Secretário Rudinei e também do Prefeito, se
referindo ao recurso da Câmara, sabendo que o acordo não foi conforme estão alegando,
colocou que na reunião com o Executivo questionou como surgiu a ideia de se realizar a
obra do asfalto, onde após a resposta, o Vereador Marcelo pediu se o Secretário passou
as informações corretas do acordo ao Prefeito. O Prefeito confirmou que as informações
foram repassadas. No entanto agora usam o rádio para falar outra coisa, o Vereador
Paulo questionou então se o Secretário tem competência e pode representar o Prefeito
para fazer acordos, pois caso tenha essa autonomia o acordo deve ser mantido, sendo
assim ficou acertado o repasse de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e não
a totalidade da obra. Paulo disse ainda lamentar a situação onde a população está
sofrendo sem a realização da obra e lamenta que o Executivo justifique a não realização
da pavimentação, culpando o Legislativo, colocou ainda que o Vereador Paulo
Wildgrube não se manifestou na reunião por ter propriedades naquela área, mas
declarou-se favorável ao acordo. Dando continuidade o Presidente Marcelo devolveu a
Presidência da Mesa para o Vereador Mauri, que assumindo a presidência destacou que
o Secretário Rudinei declarou em sua entrevista na rádio que será efetuado repasse de
aproximadamente R$ 75.000,00 (setenta e cinco reais), mensais para a obra da nova
sede da Câmara, mas que o Projeto ainda não está finalizado, o que não é verdade, pois
o repasse do Executivo para o Legislativo é em acordo com os índices previsto em Lei e
o recurso destinado para a construção da nova sede da Câmara é proveniente das
economias realizadas, quanto ao Projeto Mauri destacou que o mesmo está pronto e
aguardando a liberação da Prefeitura. Na sequência observando as inscrições para uso
da palavra, deixou-a livre para os Vereadores. O Vereador Marcelo Schmitt solicitou a
palavra se somou ao voto de repudio ao Secretário Rudinei, disse estar surpreso com as
declarações do Prefeito e do Secretário dizendo que a Câmara não cumpriu com o
acordo, pois o acordo verbal foi proposto pelo próprio secretário onde da devolução dos
recursos da Câmara, seria destinado o montante de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) para a obra de pavimentação asfáltica sendo a obra finalizada com
recursos próprios do Município no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais), sobre o assunto foi publicado matéria nas redes sócias o que prova a forma do
acordo firmado, então as declarações dizendo que o acordo seria de repassar o valor
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total da obra de pavimentação não é verdade, pois em reunião entre Executivo e
Legislativo ficou claro a questão do acordo, o que parece é que o Executivo está
fazendo uma transferência de responsabilidade, jogando a culpa sobre o Legislativo do
que compete ao Executivo realizar. Seguindo ressaltando que o secretário Rudinei
declarou que precisa de dinheiro para licitar uma obra. Realmente se faz necessário ter
dotação orçamentária para tal, mas como consta nos relatórios financeiros o Município
dispõe de bom valor em recursos livres e que poderia sim licitar e realizar a obra
pavimentação, o que aconteceu foi má vontade em executar a obra. A Vereadora
Adenise solicitou a palavra, parabenizou o Vereador Marcelo pelos esclarecimentos
prestados em entrevista na rádio Iguaçu, segui dizendo que, quem executa as obras não
são os Vereadores e sim o Prefeito, compete aos Vereadores analisar e aprovar os
Projetos, onde no ano anterior foi reprovado apenas um Projeto, o que prova que o
Legislativo não está travando a Administração, no entanto a impressão que fica é que os
Vereadores tem o poder de executar as obras o que não é verdade. Destocou ainda o
acordo firmado entre Legislativo e Executivo e que parece que a equipe do Executivo
não se entende em suas ações, a Vereadora seguiu sua explanação colocando que esteve
em Curso na cidade de Curitiba sobre o Tribunal de Conta, na oportunidade levantou a
situação da Câmara, quanto as contas e ações desenvolvidas, que foi elogiada pela
equipe de professores o trabalho e a organização, ressaltou a importância de divulgar os
trabalhos para conscientizar a população sobre as funções do Legislativo. Ressaltou a
questão das indicações que são apresentadas pelos Vereadores, que não tem respostas
ou ações do Prefeito para atender as reivindicações. O Presidente Mauri manifestou-se e
destacou que durante o mês de janeiro foram realizadas dez sessões extraordinárias o
que prova que os Vereadores estão empenhados e trabalhando. O Vereador Paulo
Wildgrube solicitou a palavra e destacou que sente a questão da falta de pavimentação
asfáltica no trecho até o Km47, onde também tem sua propriedade, enfatizou que estava
junto na reunião onde foi acordado repasse de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais), e que não entende o que houve que não se concretizou o acordo, enfatizou que
quem acaba sofrendo com a situação é a população, e como representante do povo fica
difícil para dar uma resposta. A Vereadora Sheila solicitou a palavra e destacou que
esteve junto na primeira conversa, mas não esteve junto na reunião com o Prefeito,
colocou que o Executivo está sendo imaturo com essas atitudes e falta competência para
dialogar com o Legislativo, pois o Legislativo está atendendo a todos os projetos
encaminhados pelo Executivo e que o mesmo não acontece quando o pedido é do
Legislativo para o Executivo, disse que a administração está deixando muito a desejar e
está na hora do povo cobrar atitude do Executivo, um ano da administração já passou e
nada foi feito, no entanto o Legislativo vem cobrando, e não é atendido, somou-se ainda
ao voto de repudio ao Secretário Rudinei. O Vereador Evaldo solicitou a palavra,
enfatizou que não esteve presente na reunião com o prefeito, mas que teve
conhecimento do acordo e se colocou favorável, e em seguida em nova conversa com o
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Executivo sugeriu ainda ao Presidente Mauri que o repasse fosse maior no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), para a pavimentação no Km47 e mais R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) a ser dividido e repassado para os Distritos, onde o Prefeito Inácio
recusou a proposta. Disse que fica sentido pela falta de comprometimento do Executivo
em realizar a obra. O Vereador Joel manifestou-se favorável ao acordo proposto.
Seguindo o Presidente Mauri agradeceu os Vereadores pelas manifestações e enfatizou
que o recurso das economias da Câmara foram destinados ao fundo para a construção da
nova sede da Câmara e que desse montante seria realizado repasse do valor acordado.
Na sequência deixou a palavra livre novamente. A Vereadora Adenise manifestou-se e
colocou que os recursos do Executivo e Legislativo são separados e um ente não pode
contar com sobra de recursos do outro, cada um deve organizar as finanças de acordo
com o recurso disponível. O Vereador Marcelo manifestou-se e parabenizou o
presidente Mauri pela atitude de manter o acordo, onde que se o Executivo iniciar a
licitação para pavimentação asfáltico no trecho até o laticínio Sucesso, conforme acordo
o recurso da Câmara será repassado ao Executivo. O Vereador Evaldo manifestou-se e
fez um agradecimento a todos que prestigiaram o evento na comunidade de Centro
Novo no último final de semana. Seguindo não tendo mais inscritos para usar a palavra,
o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada esta Sessão Ordinária da
qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos presentes.
Planalto, 05 de fevereiro de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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