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Ata nº. 21/2018, Sessão Extraordinária 11/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), com início às 18h00
(dezoito) horas, reuniram-se em Sessão Extraordinária, 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, Marcelo
Schmitt, Mauri Krielow, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach e Sheila Perico. Faltando os
vereadores Joel Baumgartner e Paulo Budtinguer. O presidente Mauri deu início a Sessão
cumprimentou os Vereadores, dando sequência solicitou ao Secretário Pedro Mombach,
para que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior; Ata n° 20/2018 (vinte barra dois mil
e dezoito), Sessão Ordinária nº 10 (dez). Que foi aprovada por todos sem emenda. Dando
continuidade à Sessão o Presidente Mauri solicitou a leitura das Matérias do Expediente:
Em conformidade com a convocação da Sessão Extraordinária o Presidente solicitou a
leitura das emendas apresentadas pelas comissões ao Projeto de Lei nº 25 (vinte e cinco)
de Autoria do Executivo. Emenda Modificativa 01/2018 (um barra dois mil e dezoito) ao
Projeto de Lei nº 25/2018 (vinte e cinco barra dois mil e dezoito) de autoria do Poder
Executivo com o seguinte resumo: Emenda com a finalidade de promover a correção de
erro material referente a dois artigos de nº 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três). Emenda
Modificativa 02/2018 (dois barra dois mil e dezoito) ao Projeto de Lei nº 25 (vinte e
cinco) de Autoria do Poder Executivo alterando o artigo 10 (dez). Emenda modificativa
03/2018 (três barra dois mil e dezoito) ao projeto de lei nº 25(vinte e cinco) de Autoria
do Poder Executivo alterando o artigo 24 (vinte e quatro), altera o artigo 37 (trinta e sete),
altera os incisos II, III, IV, do artigo 40 (quarenta). Emenda Modificativa 04/2018 (quatro
barra dois mil e dezoito) ao Projeto de Lei nº 25 (vinte e cinco) de Autoria do Poder
Executivo alterando o artigo nº 28 (vinte e oito). Emenda Modificativa 05/2018 (cinco
barra dois mil e dezoito) ao Projeto de Lei nº 25 (vinte e cinco) de Autoria do Poder
Executivo alterando o artigo nº 38 (trinta e oito). Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 25/2018 de Autoria do Poder Executivo, esta
comissão manifesta-se favorável ao referido projeto, condicionando o mesmo a
aprovação das emendas ora apresentadas. O Parecer e favorável. Em ato continuo e
atendendo à solicitação das comissões o presidente solicitou a apreciação do Projeto de
Lei nº 25 (vinte e cinco) e suas emendas na ordem do dia. O que foi aprovado por todos.
O Presidente deu início a ordem do dia. Votação em primeira discussão da Emenda
Modificativa nº 01/2018 (um barra 2018) de autoria das comissões. Que foi aprovada por
todos. Votação em primeira discussão da Emenda Modificativa nº 02/2018 (dois barra
dois mil e dezoito) de autoria das comissões. Que foi aprovada por todos. Votação em
primeira discussão da Emenda Modificativa nº 03/2018 (três barra dois mil e dezoito) de
autoria das comissões. Que foi aprovada por todos. Votação em primeira discussão da
Emenda Modificativa nº 04/2018 (quatro barra dois mil e dezoito) de autoria das
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comissões. Que foi aprovada por todos. Votação em primeira discussão da Emenda
Modificativa nº 05/2018 (cinco barra dois mil e dezoito) de autoria das comissões. Que
foi aprovada por todos. Votação em Primeira discussão do Projeto de Lei n 25/2108
(vinte e cinco barra dois mil e dezoito) de 29 (vinte e nove) de março de 2018 (dois mil e
dezoito) de Autoria do Executivo com a seguinte súmula: Complementa o Programa de
Incentivo, apoio a instalação de Industrias, agroindústrias e geração de renda,
regulamentando a permuta, a concessão de direito real de uso e doação com encargos, de
bens imóveis e da outras providencias. Que foi aprovado por todos. Votação em Segunda
discussão do Projeto de Lei nº 03/2018 (três barra dois mil e dezoito) de 05 (cinco) de
março de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Legislativo Municipal com a seguinte
súmula: Organiza Controladoria Interna do Legislativo de Planalto. Que foi aprovado por
todos. Votação em Segunda discussão do Projeto de Lei nº 04 (quatro) 05 (cinco) de
março 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Legislativo com a seguinte súmula: Dispõe
sobre o Plano de Cargo Carreira e Remuneração do Legislativo - PCCR. Que foi aprovado
por todos. Votação em Primeira discussão do Projeto de Lei nº 22/2018 (vinte e dois barra
dois mil e dezoito) de 16 (Dezesseis) de março de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Executivo Municipal com a seguinte súmula: Autoriza Executivo Municipal a proceder
abertura de credito adicional suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em
primeira discussão do Projeto de Lei nº 23/2018 (vinte e três barra dois mil e dezoito) de
23 (vinte e três) de março de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo Municipal
com a seguinte súmula: Altera Lei nº 1861/2013 (mil oitocentos e sessenta e um barra
dois mil e treze) de 12 (doze) dezembro 2013 (dois mil e treze) e da outras providencias.
Que foi a provado por todos. Dando sequência o presidente solicitou que o Vereador
Marcelo Felipe fizesse a leitura da justificativa de ausência na sessão dos vereadores
Paulo Sergio Budtinguer e Joel Junior Baumgartner que se encontram na Capital do
Estado participando do Congresso Estadual de Fortalecimento a Vereança promovido
pela UVEPAR. As mesmas foram postas em votação e aprovado por todos ficando assim
justificadas as ausências. Por não haver palavra livre por se tratar de uma sessão
extraordinária o presidente declarou encerra a sessão.

Planalto, 04 de Abril de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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