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Ata nº. 13/2018, Sessão Ordinária 03/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 12 (doze) 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: 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° 12/2018 (doze 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 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 de 31 de outubro de
2017, Lei nº 2290 de 31 de outubro de 2017 e a Lei nº 2307 de 20 de dezembro de 2017.
Matéria da Câmara; Requerimento nº. 03 (três) de 09 (nove) de fevereiro de 2018 (dois
mil e dezoito), de autoria dos Vereadores Adenise 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). 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. 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. Matéria das Comissões: Parecer da Comissão de Legislação
Justiça e Redação, referente ao Projeto Lei nº. 04 (quatro), de autoria do Executivo.
Parecer favorável. 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° 06 (seis), 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° 06 (seis). Os Pareceres foram favoráveis. Dando
continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia: Votação em primeira 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
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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 segunda 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 discussão única de
autoria dos Vereadores. 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. A indicação entrou em discussão o Vereador
Mauri manifestou-se parabenizou a Vereadora Sheila pela solicitação e destacou a
situação no distrito de Valério onde reside, sendo que o posto de saúde efetuou a
limpeza com ajuda de munícipe, a Escola quem fez a limpeza foi um Professor, o
ginásio de esportes foi limpo pelo senhor cuidador do espaço e na praça a limpeza foi
realizada pelo grupo de jovens, por parte do Poder Público que seria responsável pela
manutenção dos espaços nada foi feito. O Vereados Paulo Wildgrube manifestou-se,
parabenizou a Vereadora pela indicação, disse que já teve início a limpeza em alguns
terrenos, no entanto entristece ver a situação em que se encontra os espaços públicos
com mato tomando conta, e destacou que deve-se fazer a cobrança. O Vereador Paulo
Budtinguer manifestou-se e destacou a situação dos loteamentos em especial a situação
das ruas que é competência do município manter limpo onde várias ruas encontram-se
intransitáveis devido ao mato, disse que já solicitou ao Executivo providência, mas nada
vem sendo feito, desta forma não é possível cobrar dos munícipes que mantenham
limpo seus lotes se a administração não faz sua parte, e parabenizou a vereadora pela
indicação. O Vereador Marcelo manifestou-se parabenizou a Vereadora e se somou a
reivindicação em especial na questão dos loteamentos, pois deve-se ter a cobrança dos
proprietários mas o Município deve fazer a parte que lhe cabe, citou a situação do
loteamento da COOHUPLA onde além da falta de sinalização o mato toma conta das
ruas causando grande risco de ocorrência de acidentes, desta forma espera que
providências sejam tomadas antes que aconteça algo pior. O Vereador Paulo Budtinguer
se manifestou novamente e ressaltou que conversou com o Secretário de meio Ambiente
senhor Milton e o mesmo colocou que está sendo testado um novo produto orgânico
para combater o mato, e que está tendo um resultado positivo, podendo assim ser usado
na limpeza dos espaços urbanos. A Vereadora Adenise manifestou-se somou-se a
indicação e relatou a situação do cemitério onde a muito mato e o descaso é grande
deixando uma situação ruim para quem vai ao local em vista. A Vereadora Sheila
reforçou a justificava destacando que alguns munícipes receberam multas por não
manter os terrenos limpos, no entanto deve-se dar o exemplo os espaços públicos devem
ser os primeiros a ser limpos para poder cobrar dos munícipes. A indicação entrou em
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votação e foi aprovada por todos. Fim da Ordem do Dia, o Presidente Mauri deixou a
palavra livre. O Vereador Pedro Mombach solicitou a mesma cumprimentou aos
presentes e colocou a situação atual dos pontos de atendimento dos correios nos
distritos, disse que não tem ninguém designado para fazer o atendimento que a situação
é crítica e que a falta desse atendimento causo transtorno aos munícipes destacou ainda
que o recurso para o pagamento do servidor é destinado pelos correios e não sai dos
cofres do município, solicitou seja encaminhado requerimento ao Executivo cobrando
uma solução. O presidente Mauri manifestou-se favorável e colocou o requerimento em
votação. Que foi aprovado por todos. Na sequência a palavra ficou livre novamente. A
Vereadora Adenise solicitou a mesma, cumprimentou a todos em especial a sua filha e
genro presentes na Sessão. Relatou que recebeu ligação de uma mãe a qual fazia um
apelo por uma sexta básica. A Vereadora disse que trabalhou por vários anos na
Secretaria Assistência Social e conhece a realidade das famílias do Município que
necessitam desse apoio, colocou que a anos atrás as sextas eram distribuídas observado
a situação da família no momento, no entanto hoje para receber uma sexta básica a
família precisa de um parecer de uma assistente social, destacou que o Município dispõe
de duas assistentes no momento e que ver uma mãe apelando por uma sexta básica para
alimentar os filhos e ter como resposta do órgão competente que não tem sexta básica
por falta de licitação, é uma situação muito triste. Seguindo a Vereadora apresentou um
relatório do recurso que está disponível na secretaria de Assistência Social, que dispõe
de quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em caixa, então questionou o porquê não
está sendo feito licitação e adquirido as sextas básicas, enfatizou que o recurso não
gasto deve ser devolvido para o governo, onde subentende-se que não se faz necessário
e desta forma o recurso não será mais destinado para o Município, a Vereadora levantou
ainda a questão das licitações para o transporte escolar onde recebeu a informação de
que a mesma havia sido anulada, então questionou como fica a situação dos
proprietários de veículos de transporte e quanto aos alunos, como será feito o transporte
dos mesmos uma vez que está na semana de início das aulas. O Vereador Paulo
Wildgrube solicitou a palavra cumprimentou aos presentes em especial sua esposa e
familiares presentes, colocou que junto com familiares este visitando o cemitério e que a
situação é crítica, pois a muito mato e falta de cuidado com o local deixa um aspecto
ruim e vergonhoso, disse que esteve em visita na obra da creche, destacou que há um
descaso por parte da empresa que executa a obra, disse que é lamentável estar nessa
situação, pois as famílias precisam da creche para deixar seus filhos, no entanto o que se
observa é que não está sendo tomado providências para solucionar. Seguindo o
Vereador Mauri usou a palavra e destacou que muito dos recursos que circulam no
município são do Governo Estadual ou Federal, como é o caso do transporte de alunos,
sextas básicas e manutenção do servidor nos pontos de atendimento dos correios nos
distritos, questionou para onde que está indo o recurso, e que o Executivo está fazendo
transferência de responsabilidade ao invés de tomar as providências que lhe cabe. O
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Vereador Marcelo usou a palavra, parabenizou o Vereador Paulo Wildgrube pelas
questões levantadas e pela postura adotada. Seguiu destacando a questão levantada pela
Vereadora Adenise, disse que também receber o apelo desta mãe e colocou sua
indignação com a situação, destacou a falta de organização do Executivo, pois uma
situação leva a outra, a falta de creche impede muitas vezes que as mães trabalham por
não ter onde deixar os filhos, e acaba chegando ao ponto de passar necessidade.
Destacou que a situação deve se resolver com maior agilidade, pois o tempo não volta e
não se pode deixar acontecer o pior para querer resolver, citou ainda a situação do
programa habitacional onde os contemplados, presentes na sessão, aguardam por uma
resposta do Executivo. O Vereador Paulo Budtinguer solicitou a palavra, parabenizou o
Vereador Paulo Wildgrube pela postura, seguiu dizendo que em conversa com o
engenheiro Betinho, que é presidente do Conselho de Habitação o mesmo colocou que o
Projeto do Programa Habitacional estava com o jurídico do município. Paulo destacou
frase do Vereador Marcelo que diz que o tempo perdido não volta mais, citou então que
o programa vai sair, mas não se sabe quando, enquanto isso o aluguel pago, como
também a família que ficou sem sexta básica entre tantas outras situações que não tem
volta, colocou que em reunião com o Executivo o mesmo se comprometeu com a
realização do programa, o que resta é cobrar maior agilidade. O Presidente Mauri
manifestou-se e colocou que deveria se fazer uma comissão do Legislativo para
acompanhar as licitações e que o Executivo deveria buscar junto com as antigas
comissões de licitações como era feito os processos, pois em anos anteriores não se
observava atrasos nas licitações. O Vereador Paulo Wildgrube solicitou a palavra e
disse que realizou visita ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes que está sob nova
direção e que está sendo realizado diversas mudanças, onde os Vereadores serão
convidados a visitar o Hospital. 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, 12 de fevereiro de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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