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Ata nº. 20/2018, Sessão Ordinária 10/2018 da 13° Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores de Planalto
Aos 02 (dois) dias do mês de abril 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° 19/2018 (dezenove barra dois mil e dezoito),
Sessão Ordinária nº 09 (nove). 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 25 (vinte e cinco) de 29 (vinte e nove) de março
de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo com a seguinte sumula:
Complementa o Programa de Incentivo, apoio e implantação de industrias,
agroindustrialização e geração de renda, regulamentando a permuta, a concessão de
direito de uso e doação com encargos, de bens imóveis e da outras providencias. Matérias
recebidas de Diversos: Convite, a Secretaria de Esportes juntamente com a
Documentadora Escolar convidam a todos para abertura dos Jogos Escolares Municipais.
Oficio informando a liberação de recursos para o desenvolvimento da Educação a fim de
garantir a execução do programa do Fundo de Desenvolvimento da Educação no valor de
R$ 28.661,54 (vinte oito mil, seiscentos e sessenta e um reais com cinquenta e quatro
centavos). Matérias recebidas do Legislativo; Indicação nº 11 (onze), de 02 (dois) de abril
de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos vereadores Adenise Carlini e Paulo Milton
Wildgrube com a seguinte sumula: Solicitam a revitalização e padronização dos
estacionamentos da avenida Rio Grande do Sul no trajeto da quadra da Agencia dos
Correios até o Trevo da BR 163 (cento e sessenta e três). Indicação nº 12 (doze) de 02
(dois) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria da Vereadora Adenise Carlini com
a seguinte súmula: Solicita colocação de redutor de velocidade no trajeto que vai da
Comunidade de Santa Luzia até a ponte do Rio Siemens. Dando sequência a matéria do
Expediente foi solicitado pelo presidente a Leitura da Matéria das Comissões. Parecer das
Comissões de Legislação Justiça e Redação, e Comissão de Finanças e Orçamento aos
Projetos de Lei n°s 22 (vinte e dois), 23 (vinte e três) de autoria do Executivo Municipal
e Projetos de Lei n°s 03 (três) e 04 (quatro) de autoria do Legislativo Municipal. Os
Pareceres foram favoráveis. Encerrado a matéria do Expediente e observando a
solicitação do Executivo de Regime de Urgência Especial, ao Projeto n° 25 (vinte e cinco)
de 29 (vinte e nove) de março de 2018, o Presidente consultou os Vereadores para que o
Projeto fosse apreciado na Ordem do Dia, bem como atendendo ao pedido das Comissões
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para apreciar na Ordem do dia os projetos número 03 (três) e 04 (quatro) de autoria
legislativo. O Presidente da comissão de Legislação Justiça e Redação vereador Marcelo
Felipe manifestou-se contrário à apreciação do projeto nº 25 (vinte e cinco) em regime de
urgência, uma vez observado a necessidade de alterações e correções ao referido projeto.
O presidente colocou para apreciação do plenário todos concordaram, restando a retirada
da ordem do dia do projeto 25 (vinte e cinco) e sendo aprovado a apreciação dos projetos
3 (três) e 4 (quatro). Dando continuidade o Presidente deu início a Ordem do Dia. Votação
em primeira discussão do 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 do Município de Planalto e da outras
providencias. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão do 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 o plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração - PCCR do Poder Legislativo e da outras providências. Que foi aprovado
por todos. Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 24 (vinte e quatro) de 23
(vinte e três) de março de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal
com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de credito
adicional suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda 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 súmula: 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 09 (nove) de 20 (vinte) de março de
2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos Vereadores Marcelo Felipe e Paulo Milton
Wildgrube com a seguinte súmula: Solicita a colocação de toldo e construção de calçada
na Escola Municipal Solange Bueno da Silva. O presidente colocou a mesma em
discussão, o Vereador autor Paulo Milton destacou a importância dessa indicação uma
vez que dará mais segurança aos alunos e não irá onerar os cofres públicos por se tratar
de uma obra com custo de execução baixo. Indicação foi aprovada por todos. Indicação
nº 10 (dez) de 20 (vinte) de março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Vereador
Pedro Mombach com a seguinte súmula: Solicita tapa buraco na vila do Distrito de Centro
Novo. Que foi aprovada por todos. Encerrada a ordem do dia o presidente Mauri
convocou todos os vereadores para sessões extraordinárias que serão realizadas na quarta
feira dia 04 (quatro) e na sexta feira dia 06 (seis) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) as
18 (dezoito) horas. Logo após deixou a palavra livre. A Vereadora Adenise Carlini
solicitou a mesma e comentou sobre uma visita que fez a chácara do Senhor Ronaldo de
Oliveira que relatou recentemente a construção de mais um aviário em sua propriedade,
o mesmo solicita o auxílio para o cascalhamento de sua via. Seguindo não tendo mais
inscritos para fazer uso da palavra o presidente agradeceu a presença de todos, declarou
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encerrada esta Sessão Ordinária da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada
pelos presentes.
Planalto, 02 de Abril de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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