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Ata nº. 19/2018, Sessão Ordinária 09/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 26 (vinte e seis) 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: Evaldo Fuhr, Joel Baumgartner,
Marcelo Schmitt, Mauri Krielow, Paulo Budtinguer, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach
e Sheila Perico. Faltando a Vereadora Adenise Carlini 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°
18/2018 (dezoito barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 08 (oito). 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
23 (vinte e três) de 23 (vinte três) de março de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do
Executivo Municipal com a seguinte sumula: Altera a Lei nº 1.861/2013 (um mil
oitocentos e sessenta e um barra dois mil e treze) e dá outras providências. Projeto de lei
nº 24 (vinte e quatro) de 23 (vinte e três) março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria
do Executivo com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à
abertura de credito adicional suplementar. Matérias recebidas de Diversos: Oficio
001/2018 (zero, zero um barra dois mil e dezoito) recebido dos moradores do bairro Sol
Nascente solicitando o uso por parte dos mesmos da tribuna livre na Câmara de
Vereadores. Oficio do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho de
Pato Branco convidando a participação de reunião sobre abril verde no auditório do
consorcio intermunicipal da saúde em Pato Branco. Convite para o terceiro congresso
Interestadual de Fortalecimento da Vereança promovido pela UVEPAR nos dias 04
(quatro) 05 (cinco) e 6 (seis) do mês de abril de 2018 no Canal da Musica em Curitiba
Paraná. Matérias recebidas do Legislativo; Indicação de nº 09 (nove), de 20 (vinte) de
março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos Vereadores Paulo Milton Wildgrube
e Marcelo Felipe Schmitt com a seguinte sumula: Solicitam colocação de Toldo e
construção de calçadas na Escola Municipal Professora Solange Bueno da Silva.
Indicação de nº 10 (dez), de 20 (vinte) de março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria
do Vereador Pedro Mombach com a seguinte sumula: Solicita tapa buracos na vila do
Distrito de Centro Novo. Encerrado a matéria do Expediente e observando a solicitação
do Executivo, de Regime de Urgência Especial, ao Projeto n° 24 (vinte e quatro) de 23
(vinte e três) de março de 2018, 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 o Projeto e exarar os parecer. Após as análises das Comissões, e retorno à
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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°
24 (vinte e quatro), do Executivo. Os Pareceres foram favoráveis. Dando continuidade o
Presidente deu início a Ordem do Dia: Votação em primeira discussão do Projeto de
Lei nº 24 (dezenove) de 23 (vinte e três) 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. O projeto entrou em
discussão, fazendo uso da palavra o Vereador Marcelo Felipe esclareceu ao público
presente que o projeto em discussão chegou para apreciação no dia de hoje e já está
sendo votado, enaltecendo que a Câmara não está travando os trabalhos do Executivo
como já foi por alguns comentado. Projeto entrou em votação. Que foi aprovado por
todos. Votação em segunda discussão do projeto de Lei nº 19 (dezenove) de 19
(dezenove) de março de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo com
seguinte sumula. Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de Credito
Adicional Suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda discussão do
Projeto de Lei nº 20 (vinte) de 15 (quinze) de março de 2018 (dois mil e dezoito) de
Autoria do Executivo com a seguinte sumula. Autoriza o Executivo Municipal proceder
à abertura de Credito Adicional Suplementar e revoga a lei nº 2300 (dois mil e
trezentos) 05 (cinco) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete). Que foi aprovado por
todos. Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 21 (vinte e um) de 19
(dezenove) de março de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo com a
seguinte sumula. Autoriza o Executivo Municipal proceder abertura de Credito
Adicional Suplementar. Que foi aprovado por todos. Que foi aprovado por todos.
Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 16 (dezesseis) de 14 (quatorze) de
fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo com a seguinte sumula.
Autoriza o Executivo Municipal firmar contrato de sessão de uso com a empresa RR
Empacotadora e Distribuidor Ltda. ME e da outras providencias. Que foi aprovado por
todos. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 18 (dezoito) de 05 (cinco) de
março de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo com a seguinte sumula.
Altera lei nº 2.217 (dois mil duzentos e dezessete) de 14 (quatorze) de dezembro de
2016 (dois mil e dezesseis) e da outras providencias. Que foi aprovado por todos.
Votação em discussão única das seguintes proposições de autoria dos vereadores.
Indicação nº 08 (oito) de 16 (dezesseis) março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria
da Vereadora Adenise Carlini com a seguinte súmula. Solicita reforma no centro
comunitário do Bairro Jardim Floresta. Que foi aprovado por todos. Fim da Ordem do
Dia, o Presidente Mauri, em conformidade com a portaria nº 11 (onze) do ano de 2015
(dois mil e quinze) apresentou a justificativa de ausência na presente Sessão da
Vereadora Adenise Carlini. Seguindo colocou a justificativa para apreciação do
plenário. Que foi aprovada por todos. Dando continuidade, observado o disposto no
Regimento Interno da Câmara, que prevê o uso da Tribuna Livre, e em atendimento ao
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oficio dos moradores do Sol Nascente para uso da mesma na presente sessão, justificada
a urgência e interesse público. O presidente consultou o plenário para conceder o espaço
na Tribuna Livre. Todos concordaram. Seguindo convidou o senhor Alcemar de Castro
para usar a tribuna e fazer sua explanação. Alcemar fez uso da tribuna cumprimentou a
todos, e expos aos Vereadores a preocupação dos moradores com referência a falta de
segurança que vem acarretando em vários furtos e roubos, fatos esses que estão tirando
o sono dos moradores. Em ato continuo o presidente solicitou ao secretário a elaboração
de um requerimento em nome de todos os Vereadores solicitando explicações e uma
postura urgente da administração, lembrou que em anos anteriores as administrações
ajudavam a Policia Militar com combustível para que a mesma pudesse fazer as rondas
com mais frequência, fato que não se repete nessa administração, destacou ainda o
deslocamento sem necessidade de carros da prefeitura gastando assim combustível sem
necessidade em seguida deixou a palavra livre. O vereador Marcelo Felipe usou a
palavra e levantou alguns pontos importantes, como o fechamento dos acessos no
Loteamento, lembra que a comunidade sofre a tempos com esses problemas e que até o
momento não foram atendidos, e por isso dessas atitudes extremas, lembrou a
responsabilidade do Governo Municipal e Estadual para garantir a segurança da
população, sugeriu a realização de uma Audiência Pública para debater o tema, indicou
alguns pontos que podem ser imediatamente implantados, instalação de câmeras de
segurança, limpeza dos lotes, lembrou a insistência da câmara para com a limpeza dos
lotes e ruas para que as mesmas não se tornem um local de fácil acesso dos marginais
para se esconderem, melhorias na iluminação pública, lembrou do projeto de
remanejamento no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) sobra de um recurso da
iluminação pública do ano passado, para esse ano, basta ser usado da melhor maneira,
sugeriu ainda a criação de uma Associação de Moradores do Bairro para que unidos
tenham mais força ainda, colocou seu mandato à disposição. A Vereadora Sheila Périco
destacou a sua tristeza com a situação dos moradores que estão perdendo sono com a
sensação de insegurança, se solidarizou com todos e se colocou à disposição. O
Vereador Paulo Wildgrube se uniu aos demais vereadores parabenizou a iniciativa de
todos de virem a Câmara e cobrar seus direitos e principalmente pela atitude de buscar
através do protesto do final de semana seus direitos. O vereador Pedro Mombach
colocou seu mandato a disposição dos moradores. O vereador Paulo Budtinguer
destacou a importância dessa união dos moradores enalteceu mais uma vez a
preocupação com os lotes sujos que se tornam pontos de esconderijo dos marginais,
destacou que a prefeitura assim como os moradores tem a obrigação de manter seus
terrenos limpos, coisa que hoje infelizmente não acontece, parabenizou pela atitude
extrema que o momento exigiu de fechar o acesso ao Loteamento e se colocou à
disposição. O Vereador Evaldo Fuhr colocou sua indignação com os fatos lá ocorridos e
destacou que infelizmente esses roubos não acontecem só no Loteamento Sol Nascente
e se colocou à disposição. O Vereador Joel também colocou-se à disposição. Seguindo
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não tendo mais inscritos para usar a palavra, o Presidente Mauri declarou sua
indignação com relação a declarações dada por Servidor do Município, seguindo
,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 março de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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