CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ Nº 78.114.121/0001-51
Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone: (46) 3555-2168
camaraplanalto@hotmail.com – www.cmvp.pr.gov.br
85750-000
PLANALTO
PARANÁ

Ata nº. 14/2018, Sessão Ordinária 04/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 19 (dezenove) 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° 13/2018 (treze
barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 03 (três). 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 07 (sete), de 12 (doze) 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 crédito adicional suplementar
e especial. Projeto de Lei nº 08 (oito) de 12 (doze) de fevereiro de 2018 (dois mil e
dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei nº 09
(nove) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder a abertura de credito adicional
suplementar e especial. Projeto de Lei nº 10 (dez) de 12 (doze) de fevereiro de 2018
(dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o
Executivo Municipal a proceder a abertura de credito adicional suplementar. Matéria de
Diversos: Ofício do ministério da educação informando a liberação de recursos. Edital
para audiência pública do Município a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) às 10 (dez)
horas. Edital para audiência pública da Câmara Municipal a realizar-se no dia 26 (vinte
e seis) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos). Edital para audiência pública da
Secretaria de Saúde a realizar-se no dia 26 (vinte e seis), às 17 (dezessete) horas. Ofício
de nº 11 (onze) da união brasileira de Karatê Goju-Ryu informando homenagem de
honra ao mérito ao professor Sensei de Karatê senhor Jorge Paulo Kleinhans. Ofício do
Hospital Nossa Senhora de Lourdes convidando os Vereadores para reunião. Matéria da
Câmara: Requerimento de nº 05 (cinco) de 19 (dezenove) de fevereiro de 2018 (dois mil
e dezoito), de autoria do Vereador Marcelo Schmitt, com a seguinte súmula: Requer
esclarecimentos relacionados ao transporte escolar municipal. Indicação de nº 03 (três)
de 14 (quatorze) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos Vereadores
Marcelo Schmitt, Adenise Carlini e Sheila Perico, com a seguinte súmula: Solicitam
construção de centro coberto com piscina aquecida adaptada para hidroginástica a fim
de atender a população e em especial a terceira idade. Indicação de nº 04 (quatro) de 14
(quatorze) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Vereador Pedro
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Mombach, com a seguinte súmula: Solicita que seja concedido auxílio-transporte para
os agentes de saúde, que necessitam deslocar-se do interior e cidade. Matéria das
Comissões: Parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação ao Projeto Lei nº 02
(dois) de autoria do Executivo. O Parecer foi Desfavorável. O Vereador Marcelo
Schmitt como Presidente da Comissão, esclareceu sobre o parecer desfavorável e
solicitou ao Presidente da Câmara a apreciação do parecer pelo plenário. O Presidente
Mauri em conformidade com o Regimento Interno da Câmara, colocou o parecer em
votação. Que foi aprovado por todos. Restando assim retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 02 (dois) de autoria do Executivo. Seguindo o Presidente Mauri solicitou
continuidade a matéria das Comissões: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
referente ao Projeto Lei nº 04 (quatro). O parecer foi favorável. 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 07, 08, 09 e 10 (sete, oito,
nove e dez), do Executivo fossem apreciados na Ordem do Dia. O Vereador Marcelo
Schmitt solicitou a palavra e como presidente da Comissão de Legislação Justiça e
Redação e tendo feito analise previa aos projetos notou que os Projetos n°s 07, 09 e 10
(sete, nove e dez), necessitam de adequações, neste caso não sendo possível apreciar em
Regime de Urgência, podendo ser apreciado apenas o Projeto n° 08 (oito). O presidente
Mauri colocou a solicitação para apreciação do Plenário. Todos concordaram. Ficando
assim não acatado o regime de urgência especial os Projetos de n°s 07, 09 e 10 (sete,
nove e dez), e sendo aprovado apreciação na presente Ordem do Dia do projeto lei nº 08
(oito). 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° 08 (oito). Os Pareceres foram
favoráveis. Dando continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia: Votação em
primeira discussão do Projeto de Lei nº 08 (oito) de 12 (doze) de fevereiro de 2018 (dois
mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a abertura de crédito adicional especial. Que foi aprovado por
todos. Votação em segunda discussão do Projeto Lei nº 06 (seis) de 07 (sete) de
fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula:
Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, e revoga as Leis de n° 2289
(dois mil duzentos e oitenta e nove) de 31 (trinta e um) de outubro de 2017 (dois mil e
dezessete), Lei nº 2290 (dois mil duzentos e noventa) de 31 (trinta e um) de outubro de
2017 (dois mil e dezessete) e a Lei nº 2307 (dois mil trezentos e sete) de 20 (vinte) de
dezembro de 2017 (dois mil e dezessete). Que foi aprovado por todos. Votação em
discussão única de proposição de autoria dos Vereadores. Requerimento nº. 03 (três) de
09 (nove) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos Vereadores Adenise
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Carlini, Sheila Perico e Paulo Budtinguer, com a seguinte súmula: Requer
esclarecimentos relacionados aos gastos com publicidade durante o ano de 2017 (dois
mil e dezessete). Que foi aprovado por todos. Requerimento de nº. 04 (quatro) de 12
(doze) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos Vereadores Paulo
Budtinguer e Mauri Krielow, com a seguinte súmula: Requer esclarecimentos sobre os
pontos de taxis do Município. Que foi aprovado por todos. Indicação de nº. 02 (dois) de
06 (seis) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria da Vereadora Sheila
Perico, com a seguinte súmula: Solicita a sinalização das vagas de estacionamento no
pátio da Prefeitura Municipal. Que foi aprovado por todos. Fim da Ordem do Dia, o
Presidente Mauri convocou a todos para as audiências públicas a se realizar na segunda
feira dia 26 (vinte e seis), com início às 17 (dezessete) horas, audiência pública da
secretaria de saúde, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) audiência pública da
Câmara Municipal. Seguindo parabenizou o Vereador Pedro Mombach pela passagem
de seu aniversário. Dando continuidade tendo em vista que o senhor Jorge Paulo
Kleinhans inscreveu-se para uso da tribuna livre, em acordo com o regimento interno da
Câmara consultou os demais Vereadores para conceder uso a tribuna livre. Todos
concordaram. Na sequencia o Presidente Mauri convidou o senhor Jorge para usar a
Tribuna Livre. Jorge fez uso da tribuna cumprimentou os Vereadores e público presente
na sessão, colocou que o motivo que solicitou uso do tribuna foi para justificar o Ofício
anteriormente apresentado, onde receberá honraria pelo seu trabalho desenvolvido como
professor de Karate, relatou sua história de trabalho, que teve início nesse Município.
Após encerrada a explanação na tribuna livre, o presidente Mauri dando continuidade a
sessão agradeceu a presença do professor e parabenizou pela honraria, seguindo deixou
a palavra livre. O Vereador Paulo Budtinguer solicitou a mesma cumprimentou a todos
parabenizou o Professor Jorge pela conquista e disse que é um orgulho para o Município
ter um munícipe com tal honraria e solicitou que seja levado essa homenagem ao
conhecimento da população por meio do informativo da Câmara, na rádio Iguaçu. O
Vereador Paulo Wildgrube solicitou a palavra cumprimentou a todos, parabenizou o
professor Jorge pela conquista e desejou sucesso ao mesmo. 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, 19 de fevereiro de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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