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Ata nº. 23/2018, Sessão Ordinária 11/2018 da 13° Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores de Planalto
Aos 09 (nove) 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, Marcelo Schmitt, Mauri
Krielow, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach e Sheila Perico, Paulo Sergio Budtinguer e
Joel Junior Baumgartner. O presidente Mauri deu início a Sessão cumprimentou os
Vereadores, público presente e dando sequência solicitou ao Secretário Pedro Mombach,
para que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior; Ata n° 22/2018 (vinte e dois barra
dois mil e dezoito), Sessão Extraordinária nº12 (doze). Que foi aprovada por todos sem
emenda. Dando continuidade à Sessão o Presidente Mauri solicitou ao secretário que
fizesse a leitura das matérias recebidas do executivo. Projeto Lei nº 26 (vinte e seis), 03
(três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) em regime de urgência especial, de autoria do
Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura
de crédito adicional suplementar. Em ato continuo foi solicitado a leitura das matérias
recebidos dos diversos. Convite para palestra “O turismo no Baixo Iguaçu” parceria entre
Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu e GKS a realizar-se no dia 11 (onze) de abril de 2018
(dois mil e dezoito) as 19 horas e 30 minutos. Oficio informativo 276 (duzentos e setenta
e seis) encaminhado pelo Governo do Estado do Paraná informando a liberação de
recursos para o município no valor de R$ 1.519.078,20 (um milhão, quinhentos e
dezenove mil e setenta e oito reais e vinte centavos), recursos já se encontram depositados
nas subcontas do Banco do Brasil. Oficio nº 0890/2018 recebido da Caixa Econômica
Federal informando a liberação de recurso referente ao convenio firmando entre o
Munícipio de Planalto com o Ministério dos Esportes para construção de um Mini Ginásio
no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais).
Oficio nº 0889/2018 recebido da Caixa Econômica Federal informando a liberação de
recurso referente ao convenio firmando entre o Munícipio de Planalto com o Ministério
dos Esportes para Modernização do Estádio Municipal no valor de R$ 90.00,00 (noventa
mil reais). Dando sequência o Presidente solicitou a leitura das matérias recebidas da
Câmara. Projeto Lei nº 05 (cinco), 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de
autoria do Legislativo com a seguinte súmula: Da denominação a rua Projetada “O”
situada no Bairro Nossa Senhora Aparecida na cidade de Planalto e da outras
providencias. Dando sequência o Presidente Mauri deu início a ordem do dia. Atendendo
solicitação do executivo de regime de urgência especial ao projeto de lei n 26 (vinte e
seis) em conformidade com o regimento interno da câmara o presidente solicitou a
inclusão do mesmo na ordem do dia. Solicitação rejeitada pelo plenário que pediu sua
retirada da ordem do dia para receber mais esclarecimentos por parte do Executivo.
Votação em Segunda discussão do Projeto de Lei nº 19 (dezenove) de 19 (dezenove) de
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março de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do Executivo Municipal com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de credito adicional
suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em discussão única das indicações dos
vereadores. 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 súmula:
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). O vereador autor Paulo Milton reforçou sua justificativa e pediu o apoio dos
demais vereadores para a sua aprovação. Que foi aprovado por todos. 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. A Vereadora autora
Adenise Carlini agradeceu a presença de um dos moradores que solicitou a lombada
naquele ponto, destacando a importância de que alguma atitude seja tomada para a rápida
solução desse problema. Que foi aprovado por todos. O Presidente Mauri solicitou ao
assessor Osmar que fizesse uma cópia autentica da ata da sessão e entregasse ao morador
presente na sessão para que o mesmo pudesse usar junto ao executivo para reforçar a
instalação da lombada no ponto pedido pela vereadora Adenise. Finalizando a ordem do
dia o presidente deixou a palavra livre. O vereador Paulo Sergio chamou atenção de todos
os nobres vereadores e da população com referência ao projeto para construção do Parque
de Exposições que inclusive já teve lançada sua pedra fundamental, o vereador solicitou
mais discussão entorno desse investimento mesmo que com recursos livre a preocupação
e com a mobilidade das pessoas de chegar até o local, manutenção do espaço e a segurança
ao chegar lá. A vereadora Adenise Carlini parabenizou todos os envolvidos na etapa
Planalto do Sudoeste Marathon Bike realizada em Planalto no último final de semana,
usou da palavra para se juntar ao vereador Paulo na preocupação com a construção desse
espaço, segundo ela é preciso ouvir a população, sugeriu inclusive a realização de
audiências públicas para debater o assunto, a vereadora Sheila também usou a palavra e
se somou com a preocupação da câmara e sugeriu um debate maior com a população, o
vereador Paulo Milton citou inclusive que a prefeitura ressente-se hoje de um espaço
adequado para abrigar a garagem municipal e lá segundo ele seria um bom lugar, o
vereador Marcelo Felipe confirmou que existe essas tratativas para iniciar a construção
do parque naquele local, o mesmo acontecendo com a construção futura da campeira do
CTG Guardião do Pago através de uma emenda do Deputado Assis, destacou a
importância da colocação do colega Paulo e reforçou a necessidade de ser ouvida a
população através de um plebiscito ou audiências públicas, o vereador Pedro Mombach
parabenizou o vereador Paulo e reforçou também sua opinião de se ouvir população a
respeito desse investimento, comentário que também foi seguido pelo vereador Evaldo
que destacou que hoje o acesso ao modulo esportivo onde é realizada a feira e cômodo
para todos, uma vez tirando do centro da cidade e levando para o outro lado da PR pode
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trazer transtorno e perigo as pessoas, o presidente Mauri se solidarizou ao demais
vereadores e destacou que além da locomoção que ficara comprometida, enfatizou a
necessidade de ter prioridade com os recursos financeiros do município, que se invista
em estradas, saúde e não na construção e manutenção de um parque de exposições. Não
havendo mais ninguém a se pronunciar o presidente declarou encerrada a sessão.

Planalto, 09 de Abril de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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