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Ata nº. 15/2018, Sessão Ordinária 05/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 26 (vinte e seis) 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° 14/2018 (quatorze
barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 04 (quatro). Que foi aprovada por todos
sem emenda. Dando continuidade à Sessão o Presidente Mauri justificou problemas de
saúde e passou a presidência da Mesa Diretora da Câmara para o vice-presidente
Vereador Marcelo Schmitt, que, assumindo a presidência deu início ao Expediente,
solicitou a leitura da Matéria do Executivo; Projeto Lei nº 11 (onze), de 23 (vinte e três)
de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e revoga a Lei de nº 2282
(dois mil duzentos e oitenta e dois) de 10 (dez) de outubro de 2017 (dois mil e
dezessete). Projeto de Lei nº 12 (doze) 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 Suplementar. Projeto de Lei nº 13
(treze) 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 14 (quatorze) 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. Projeto
de Lei nº 15 (quinze) 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 especial. Projeto de Lei nº 16 (dezesseis) de 14 (quatorze)
de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a firmar Contrato de Cessão de Uso com a
empresa RR Empacotadora e distribuidora LTDA-ME, e dá outras providências.
Requerimento de nº 01/2018 (um barra dois mil e dezoito), do Executivo solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos Lei n°s 07 e 09 (sete e nove). Matéria de Diversos:
Convites do Executivo para evento de abertura da 17ª (decima sétima) Copa Iguaçu FM
Cresol de Futsal e evento em comemoração ao Dia da Mulher. Convites do Governo do
Estado para eventos de assinaturas de convênios com os Municípios. Matéria da
Câmara: Indicação de nº 05 (cinco) de 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2018 (dois mil e
dezoito), de autoria do Vereador Evaldo Fuhr, com a seguinte súmula: Solicita a
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mudança de ponto de ônibus para local adequado. Matéria das Comissões: Parecer da
Comissão de Legislação Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento
referente ao Projeto Lei nº 10 (dez). Os pareceres foram favoráveis, solicitando
apreciação do Projeto Lei, na presente Ordem do Dia. Fim da Matéria do Expediente o
Presidente Marcelo em conformidade com o Artigo 108, § 1º, do Regimento interno da
Câmara, atendendo ao Requerimento de nº 01/2018 (um barra dois mil e dezoito), de
autoria do Executivo, deferiu o pedido de retirada dos Projetos de Lei n°s 07 e 09 (sete e
nove). Seguindo observando a solicitação do Executivo, de Regime de Urgência
Especial, aos Projetos n°s 11, 12, 13, 14 e 15 (onze, doze, treze, quatorze e quinze),
bem como solicitação das Comissões para apreciação na Ordem do Dia do Projeto de
Lei nº 10 (dez), consultou os Vereadores para que os Projetos, fossem apreciados 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
os Projetos e exarar os pareceres. Após as análises das Comissões, e retorno à sessão, o
presidente Marcelo, solicitou a leitura dos pareceres: Pareceres da Comissão de
Legislação Justiça e Redação e Finanças e Orçamento aos Projetos Lei n°s 11, 12, 13,
14 e 15 (onze, doze, treze, quatorze e quinze). Os Pareceres foram favoráveis. Dando
continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia: Votação em primeira discussão
do Projeto Lei nº 11 (onze), de 23 (vinte e três) de fevereiro de 2018 (dois mil e
dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar e revoga a Lei de nº 2282 (dois mil duzentos e oitenta e dois) de
10 (dez) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete). Que foi aprovado por todos.
Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 12 (doze) 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 Suplementar. Que foi
aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 13 (treze) 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 primeira discussão do
Projeto de Lei nº 14 (quatorze) 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. Que foi aprovado por todos.
Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 15 (quinze) 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 especial. Que
foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão do 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. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda discussão do
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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 primeira discussão do 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. Que foi
aprovado por todos. Votação em discussão única de proposição de autoria dos
Vereadores. 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. Que foi aprovado por
todos. 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. A indicação entrou em discussão, a Vereadora Adenise manifestou-se,
cumprimentou aos presentes agradeceu aos integrantes da terceira idade presentes na
sessão, reforçou a justificativa colocou que trata-se de reivindicação antiga e sugeriu a
efetivação de um abaixo assinado a ser encaminhado para o Executivo a fim de cobrar o
atendimento à Indicação. O Vereador Paulo Budtinguer usou a palavra, parabenizou os
autores, somou-se a indicação e relatou a importância e os benefícios a saúde com a
hidroginástica, sugeriu cobrar o Executivo o atendimento da indicação. O Vereador
Paulo Wildgrube solicitou a palavra, parabenizou os autores pela iniciativa, falou da
importância da solicitação e a melhora da qualidade de vida em especial da terceira
idade com a pratica da hidroginástica. O Vereador Pedro Mombach manifestou-se
parabenizou os Vereadores pela iniciativa, colocou-se à disposição e destacou que a
execução do Projeto cabe ao Executivo, os Vereadores estão indicando a reivindicação
da comunidade. O Vereador Evaldo usou a palavra declarou seu apoio a Indicação
colocou a necessidade de ter o espaço para atender os Munícipes. Os Vereadores Mauri
e Joel manifestaram-se favoráveis a indicação. A indicação entrou em votação e foi
aprovado por todos. Indicação de nº 04 (quatro) de 14 (quatorze) de fevereiro de 2018
(dois mil e dezoito), de autoria do Vereador Pedro Mombach, com a seguinte súmula:
Solicita que seja concedido auxílio-transporte para os agentes de saúde, que necessitam
deslocar-se do interior e cidade. O Vereador Pedro manifestou-se reforçou a justificativa
e solicitou apoio dos demais Vereadores. A Vereadora Adenise usou a palavra
parabenizou o autor, colocou que foi uma das primeiras Agentes de Saúde e conhece
bem as dificuldades, falou da importância do trabalho dos agentes e do pagamento de
auxilio transporte aos mesmos. O Vereador Paulo Wildgrube manifestou-se,
parabenizou o autor pela indicação e declarou seu apoio. A Indicação entrou em votação
e foi aprovada por todos. Fim da Ordem do Dia, o Presidente Marcelo parabenizou o
procurador jurídico da Câmara senhor Felipe Quintana pela passagem de seu

31

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

aniversário. Na sequência deixou a palavra livre. A Vereadora Adenise solicitou a
mesma, parabenizou a administração municipal pela reabertura da ferira do produtor
rural e relatou a importância da feira para os agricultores de nosso município. O
Vereador Paulo Wildgrube solicitou a palavra, parabenizou os organizadores da feira,
falou da alegria dos produtores por ter novamente o espaço para vender seus produtos.
Apresentou Relatório sobre a visita realizada no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. O
Vereador Pedro usou a palavra e destacou que recebeu visita dos produtores de leite que
recebiam apoio técnico da Unileite, por meio de convênio entre a Administração
municipal e Unileite, sendo que a atual administração não realizou o convênio e os
produtores estão sem suporte técnico. Desta forma solicitou que seja encaminhado
ofício ao Executivo Municipal para que tome as providências a fim realizar o convênio
e prestar o devido atendimento aos produtores de leite do Município. O presidente
Marcelo em acordo com o Regimento interno da Câmara colocou a reivindicação para
apreciação do Plenário. Que foi aprovado por todos. Seguindo a palavra livre a
Vereadora Adenise requereu a mesma e destacou a situação de jovens do município que
cursam ensino superior e residem em outros municípios, onde nos anos anteriores os
mesmos tinham carona nos ônibus da Secretaria de Saúde para retornar a suas casas nos
finais de semana e atualmente não é mais permitido, sendo assim solicitou seja
encaminhado oficio ao Executivo cobrando providências. O Presidente colocou a
reivindicação para apreciação do plenário. Que foi aprovado por todos. A palavra ficou
livre novamente, não havendo manifestações, o presidente Marcelo apresentou
reivindicação recebida dos munícipes onde consta situação crítica na iluminação pública
no Bairro santo Antonio em especial na Rua Guaporé que se encontra em completa
escuridão, no entanto as tarifas de iluminação continuam sendo cobradas da população,
solicitou encaminhar ao Executivo oficio cobrando as melhoria. Colocou a
reivindicação para apreciação do plenário. O Vereador Paulo Wildgrube manifestou-se
favorável e destacou que a necessidades de melhorias em outros pontos da cidade. O
Vereador Paulo Budtinguer destacou que além da escuridão há o risco de roubos e
outros atos onde pessoas má intencionadas podem se aproveitar da situação, destacou
que é preciso uma atenção especial da administração neste sentido, e manifestou-se
favorável. A reivindicação foi aprovada por todos. Seguindo não tendo mais inscritos
para usar a palavra, o Presidente Marcelo agradeceu a presença de todos, declarou
encerrada esta Sessão Ordinária da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada
pelos presentes.
Planalto, 26 de fevereiro de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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