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Ata nº. 18/2018, Sessão Ordinária 08/2018 da 13° Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores de Planalto
Aos 19 (doze) 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, Marcelo
Schmitt, Mauri Krielow, Paulo Budtinguer, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach e Sheila
Perico. O presidente Mauri deu início a Sessão cumprimentou os Vereadores e público
presente, dando sequência solicitou ao Secretário Pedro Mombach, para que fizesse a
leitura da Ata da sessão anterior; Ata n° 17/2018 (dezessete barra dois mil e dezoito),
Sessão Ordinária nº 07 (sete). Que foi aprovada por todos sem emenda. Dando
continuidade à Sessão o Presidente Mauri solicitou a leitura das Matérias do Expediente:
Matérias do executivo; Projeto de Lei nº 19 (dezenove) de 19 (dezenove) de março de
2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula;
Autoriza o Executivo municipal a proceder à abertura de credito adicional suplementar.
Projeto de Lei nº 20 (vinte) de 15 (quinze) de Março de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula; Autoriza a Abertura de crédito
adicional suplementar, e revoga a Lei Municipal de nº 2.300 (dois mil e trezentos) de 05
(cinco) de Dezembro de 2017 (dois mil e dezessete). Projeto de Lei nº 21 (vinte um) de
19 (dezenove) de Março de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal
com a seguinte sumula; Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de credito
adicional suplementar. Projeto de Lei nº 22 (vinte e dois) de 16 (dezesseis) de Março de
2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula;
Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de credito adicional suplementar.
Dando sequência o presidente solicitou a leitura de matérias recebidas de diversos; oficio
convidando para formatura do curso de Turismo Rural no dia 28 (vinte oito) de Março de
2018(dois mil e dezoito) as 13:30 horas (treze e trinta). Convite para curso de produção
artesanal de alimentos em parceria Prefeitura Municipal e SENAR nos dias 03 (três) e 04
(quatro) de abril de 2018 (dois mil e dezoito). Convite da Secretaria de Industria Comercio
e Turismo em parceria com a Agencia do trabalhador para formatura do Curso de
Atendente em Vendas e Oratória no dia 20 (vinte) de Março de 2018 (dois mil e dezoito).
Convite para mini curso de gestão de Turismo Sustentável em parceria com Usina Baixo
Iguaçu. Matérias recebidas do Legislativo; Projeto de Lei nº 03 (três) de 05 (cinco) de
Março de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Legislativo Municipal com a seguinte
sumula; Organiza a Controladoria Interna do Poder Legislativo de Planalto e dá outras
providências. Projeto de Lei nº 04 (quatro) de 05 (cinco) de março de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do Legislativo Municipal com a seguinte sumula; Dispõe sobre Plano
de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR. Indicação 08 (oito) de 16 (dezesseis) de
março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Vereadora Adenise Carlini, com a
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seguinte súmula: Solicita reforma no Centro Comunitário do Bairro Jardim Floresta.
Matéria das Comissões: Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social Legislação
ao Projeto Lei nº 18 (dezoito) de 05 (cinco) de março de 2018 (dois mil e dezoito). O
parecer foi favorável. Seguindo observando a solicitação do Executivo, de Regime de
Urgência Especial, aos Projetos n°s 19 (dezenove) 20 (vinte) e 21 (vinte um) 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
Mauri, solicitou a leitura dos pareceres: Pareceres da Comissão de Legislação Justiça e
Redação e Comissão de Finanças e Orçamento aos Projetos Lei n°s 19, 20 e 21 (dezenove,
vinte e vinte e um), do Executivo Municipal. Os Pareceres foram favoráveis. Dando
continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia: Votação em primeira discussão do
Projeto de Lei nº 19 (dezenove) de 19 (dezenove) de março de 2018 (dois mil e dezoito)
de Autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula; Autoriza o Executivo
municipal a proceder à abertura de credito adicional suplementar. Que foi aprovado por
todos. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 20 (vinte) de 15 (quinze) de
Março de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte
sumula; Autoriza a Abertura de crédito adicional suplementar, e revoga a Lei Municipal
de nº 2.300 (dois mil e trezentos) de 05 (cinco) de Dezembro de 2017 (dois mil e
dezessete). Que foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei
nº 21 (vinte um) de 19 (dezenove) de Março de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Executivo Municipal com a seguinte sumula; Autoriza o Executivo Municipal a proceder
à abertura de credito adicional suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em
primeira discussão do Projeto de Lei nº 16 (dezesseis) de 14 (quatorze) de fevereiro de
2018 (dois mil e dezoito), com a seguinte sumula; Autoriza o Executivo Municipal a
firmar contrato de cessão de uso com empresa RR Empacotadora e Distribuidora LTDAME, e dá outras providências. Que foi aprovado por todos. Votação em discussão única
das seguintes proposições de autoria dos vereadores. Indicação de nº 07 (seis) de 7 (sete)
de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Vereador Paulo Sergio, com a
seguinte súmula: Solicita implantação de via de mão única na Rua Paraná. Que foi
aprovada por todos. Fim da Ordem do Dia, Em conformidade com a portaria de nº
11/2015 (onze barra dois mil e quinze), o presidente Mauri solicitou fosse apresentada
para apreciação dos nobres pares desta casa de leis a justificativa de ausência na sessão
do dia 12 (doze) de março de 2018 (dois mil e dezoito) em nome do Vereador Mauri
Krielow. Justificativa aprovada por todos. Seguindo o presidente parabenizou o Diretor
Jacson pela passagem de seu aniversário. Na sequência o presidente deixou a palavra
livre. O Vereador Paulo Milton usou a palavra e destacou a participação na Assembleia
do Consorcio da Fronteira – CIFRA, ocorrido na Cidade de Perola do Oeste, o Vereador
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Pedro Mombach usou a palavra e relatou a reclamação de uma senhora com referência a
falta de iluminação pública próxima a APAE, o Vereador Marcelo Felipe destacou que a
Prefeitura tem um fundo de recursos destinado a esses reparos na iluminação pública, e
colocou que fosse usado o espaço na rádio para ajudar a cobrar as melhorias das
autoridades, o Vereador Paulo Sergio relatou ainda a falta de energia elétrica na Rua
Rodolfo Ulrich. 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, 19 de março de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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