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Ata nº. 17/2018, Sessão Ordinária 07/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto.
Aos 12 (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, Paulo Budtinguer, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach e Sheila Perico,
tivemos a ausência do presidente Mauri Krielow. O Presidente em exercício Marcelo
Felipe, 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° 16/2018 (dezesseis barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 06
(seis). Que foi aprovada por todos sem emenda. Dando continuidade à Sessão o
Presidente Marcelo solicitou a leitura das Matérias do Expediente: não havendo
matérias do executivo o presidente solicitou a leitura dos diversos; Oficio indicando a
liberação de recursos para desenvolvimento da educação através do programa cotas na
data de 15 (quinze) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) no valor de 51.117,01
(cinquenta e um mil centro e dezessete reais e um centavo); Matérias recebidas do
Legislativo; Indicação 07 (sete) de 07 (sete) de março de 2018 (dois mil e dezoito), de
autoria do Vereador Paulo Budtinguer com a seguinte súmula: solicita a implantação de
via de mão única na Rua Paraná. Matéria das Comissões: Parecer da Comissão de
Legislação Justiça e Redação referente ao Projeto Lei nº 18 (dezoito) de 05 (cinco) de
março de 2018 (dois mil e dezoito). O parecer foi favorável. Comissão de Ordem
Econômica e Social parecer ao projeto Lei nº 16 (dezesseis) de 14 (quatorze) de
fevereiro de 2018 (2018), parecer favorável. Fim da Matéria do Expediente o
Presidente Marcelo Felipe deu início a Ordem do dia. Votação em segunda discussão do
Projeto de Lei de nº 17 (dezessete) de 02 (dois) de março de 2018 (dois mil e dezoito)
de autoria do executivo com a seguinte súmula: Autoriza a abertura de credito adicional
suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em discussão única de proposição de
autoria dos Vereadores. Indicação de nº 06 (seis) de 2 (dois) de fevereiro de 2018 (dois
mil e dezoito), de autoria do Vereadora Adenise Carlini, com a seguinte súmula:
Solicita implantação de colônia de férias para crianças e adolescentes. Indicação que
teve sua justificativa reforçada pela vereadora, sendo que foi aprovada por todos. Na
sequência o presidente deixou a palavra livre. O Vereador Paulo Milton usou a palavra
para destacar a assinatura do convenio com o Governo do Estado no último sábado para
liberação de recursos para recape asfáltico ligando a BR 163 até a comunidade do
Lajeado Muniz, parabenizou toda a equipe da educação de Planalto pela nota destacada
no IDEB. A Vereadora Adenise solicitou a palavra parabenizou todos os organizadores
da grande festa em homenagem ao dia internacional da Mulher realizado na APMI de
Planalto. Seguindo não tendo mais inscritos para usar a palavra, o Presidente Marcelo
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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 março de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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