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Ata nº. 16/2018, Sessão Ordinária 06/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 05 (cinco) dias do mês de março 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° 15/2018 (quinze barra dois mil e
dezoito), Sessão Ordinária nº 05 (cinco). Que foi aprovada por todos sem emenda.
Dando continuidade à Sessão o Presidente Mauri, solicitou a leitura da Matéria do
Executivo; Projeto Lei nº 17 (dezessete), 02 (dois) de março de 2018 (dois mil e
dezoito) em regime de urgência especial, de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional
suplementar. Projeto de Lei nº 18 (dezoito) de 05(cinco) de março de 2018 (dois mil e
dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Altera a Lei n 2217 (dois mil
duzentos e dezessete) de 14(quatorze) de dezembro 2016 (dois mil e dezesseis), e dá
outras providências. Matéria da Câmara: Indicação de nº 06 (seis) de 02 (março) de
2018 (dois mil e dezoito), de autoria da Vereadora Adenise Carlini, com a seguinte
súmula: Solicita criação de colônia de férias para crianças e adolescentes. Matéria das
Comissões: Parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação referente ao Projeto
Lei nº 16 (dezesseis). Os parecer foi favorável. Fim da Matéria do Expediente o
Presidente Mauri em conformidade com o do Regimento interno da Câmara, atendendo
a solicitação de Regime de urgência Especial ao Projeto Lei nº 17 (dezessete) de autoria
do Executivo, consultou os Vereadores para que o Projeto, 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 os Projetos e
exarar os pareceres. Após as análises das Comissões, e retorno à sessão, o presidente
Mauri, solicitou a leitura dos pareceres: Pareceres das Comissões de Legislação Justiça
e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto Lei n° 17 (dezessete). Os Pareceres foram
favoráveis. Dando continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia: Votação em
primeira discussão do Projeto Lei nº 17 (dezessete), de 02 (dois) de março 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 segunda discussão do Projeto de 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. Que foi aprovado por
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todos. Votação em segunda 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 crédito adicional
suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda discussão do Projeto de
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 o Executivo Municipal a proceder à
abertura de Crédito Adicional Suplementar e revoga Lei número 2282 (dois mil
duzentos e oitenta e dois) de 10(dez) outubro 2017 (dois mil e dezessete). Que foi
aprovado por todos. Votação em segunda 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 credito adicional
suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda 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 credito adicional especial. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda
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 a abertura de crédito adicional suplementar. Que foi aprovado por
todos. Votação em segunda discussão do Projeto 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 abertura de crédito adicional especial. Que foi
aprovado por todos. Votação em discussão única de proposição de autoria dos
Vereadores. 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
mudança de ponto e ônibus para local adequada. A indicação entrou em discussão, o
Vereador autor reforçou a justificativa e contou com apoio do Presidente, que levantou
outros pontos de ônibus no Distrito de São Valério que estão em péssimas condições, a
Vereadora Adenise manifestou-se a favor da indicação e citou outros pontos no distrito
de Barra Grande que também precisam de uma atenção da Administração, a indicação
foi aprovado por todos. Fim da Ordem do Dia, o Presidente Mauri agradeceu ao colega
Vereador Marcelo Felipe por ter comandando os trabalhos na sessão anterior devido a
uma forte gripe. Na sequência deixou a palavra livre. A Vereadora Adenise fez alguns
registros, relatou os problemas que as pessoas enfrentam quando transitam pelo distrito
de Valério na altura da comunidade do Mirim uma vez que lá esta sendo feito o
calçamento e não há placas de sinalização, parabenizou o secretario Jair Weich pela
abertura da Copa Iguaçu, cobrou os atrasos no salário das estagiarias das creches e ainda
sobre o Plano de Cargos e Salários da Educação, o Vereador Marcelo Felipe agradeceu
aos empresários Roque e Nunes da empresa RR Empacotadora, ao mesmo tempo que
explicou os tramites do Projeto de Cessão de uso para a empresa, na Câmara de
Vereadores, mais vê com bons olhos a aprovação do mesmo, agradeceu mais uma vez
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ao Deputado Assis do Couto pela liberação de recursos para o Colégio José de
Anchieta, levantou mais uma vez o descaso da atual Administração com referência aos
inúmeros requerimentos encaminhados ao executivo e que até o momento estão sem
respostas. O Vereador Paulo Milton parabenizou o secretario Jair pela abertura da Copa
Iguaçu, da mesma forma parabenizou os deputados Assis do Couto e Zeca Dirceu pelo
encaminhamento de recursos ao Município. O Vereador Evaldo criticou a morosidade
na conclusão do calçamento próximo a vila do Centro Novo, cobrou uma resposta o
porque da demora. O Vereador Paulo Sérgio somou-se a indignação do vereador Felipe
a demora nas respostas dos requerimentos, relatou sobre a necessidade de um estudo
urgente para a implantação de uma mão única em frente ao Colégio Laudio, aproveitou
para mais uma vez cobrar a administração o fechamento de um buraco na rua Paraná
próximo a Coagro. O vereador Pedro cobrou o pronto reparo na sala de costura em
Centro Novo, uma vez que o telhado está danificado aproximadamente oito meses. A
Vereadora Adenise parabenizou todas as mulheres pelo dia Internacional da Mulher.
Seguindo não tendo mais inscritos para usar a palavra, o Presidente Mauri 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 março de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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