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Ata nº. 24/2018, Sessão Ordinária 12/2018 da 13° Legislatura da Câmara Municipal
de Vereadores de Planalto
Aos 16 (dezesseis) 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° 23/2018 (vinte e três barra dois
mil e dezoito), Sessão ordinária nº11 (onze). 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 27 (vinte e sete), 09 (nove) de
abril de 2018 (dois mil e dezoito) em regime de urgência, de autoria do Executivo com a
seguinte súmula: Autoriza o Executivo a efetuar Doação com Encargos a Empresa Copini
Comercio de Alimentos LTDA, conforme Lei Municipal 2333 (dois mil trezentos e trinta
e três) de 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) e da outras providencias. Projeto
de Lei nº 28 (vinte e oito) de 13 (treze) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Poder Executivo com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar
Conversão da Concessão de Direito Real de Uso e Doação com Encargos a empresa
Copini Comércio de Alimentos LTDA, conforme Lei Municipal de 09 (nove) de abril de
2018 (dois mil e dezoito) e da outras providencias. Em ato continuo foi solicitado a leitura
das matérias recebidos dos diversos. Comunicado informando liberação de recursos
oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação através do PNAI,
Alimentação Escolar, Creches no valor de R$ 2.696,40 (dois mil seiscentos e noventa e
seis e quarenta centavos), AEE no valor de, Creches no valor de R$ 2.696,40 (dois mil
seiscentos e noventa e seis e quarenta centavos), AEE no valor de 180,20 (cento e oitenta
reais com vinte centavos), Pré-escolar no valor de R$ 3.102,60 (três mil cento e dois reais
e sessenta centavos), Ensino Fundamental no valor de R$ 4.867,20 (quatro mil oitocentos
e sessenta e sete com vinte centavos), EJA no valor de R$ 377,60 (trezentos e setenta e
sete com sessenta centavos). Na sequencia o presidente Mauri solicitou que fosse lida as
matérias recebidas das comissões. Parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação
ao Projeto de Lei nº 05 (cinco) de 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), autores
Vereadores Joel Junior Baumgartner , Mauri Krielow , Paulo Sergio Budtinguer, com a
seguinte sumula; Da denominação a rua Projetada “O” situada no Bairro Nossa Senhora
Aparecida na cidade de Planalto e da outras providencias. O Parecer foi favorável. Parecer
da Comissão de Legislação Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 26 (vinte e seis) de 03
(três) de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a
seguinte sumula; Autoriza Executivo Municipal a proceder Abertura de Credito adicional
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superior. O Parecer foi favorável. Dando sequência o Presidente Mauri deu início a ordem
do dia. Votação em discussão única das indicações dos vereadores. Indicação nº 13
(treze), de 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria da vereadora Sheila
Périco com a seguinte súmula: Solicita recuperação das estradas da Linha Colônia Nova.
Que foi aprovada por todos. Finalizando a ordem do dia o presidente deixou a palavra
livre. A Vereadora Adenise Carlini usou da palavra para parabenizar a todos os
envolvidos na realização do Show de Prêmios da APAE, em especial a toda a família
APAENA pelo sucesso do evento. O Vereador Marcelo Felipe relatou um fato estranho
que está acontecendo em Planalto no que diz respeito a obra na calçada da creche Estação
do Aprender, segundo ele já foi relato em outros momentos o problema que a essa
instituição enfrenta com referência a uma fossa no local, causou estranheza que, foi
retirado a calçada antiga que estava em ótimas condições, já está sendo preparado o
terreno para a colocação de paver e o problema da fossa não fora resolvido, ele lembra
que já foram feitos inúmeros pedidos por essa casa de Leis para a construção de calçadas
da Escola Professora Solange Bueno que não existe, e até mesmo na Super Creche que
também não conta com calçadas ainda, e mesmo assim tirou-se uma calçada que estava
em bom estado abrigando inclusive o estacionamento para a padronização com paver, e
as outras duas que foram citadas continuam sem calçada alguma, fato que se repete com
a construção da nova UBS que também não tem calçada. O vereador Mauri reforçou o
pedido do colega para que a administração explique o porquê dessa obra, uma vez que
não se apresentava como prioridade. O Vereador Pedro Mombach usou da palavra para
esclarecer ao Secretario Jair Weich que acompanhava a sessão sobre o porquê de o Projeto
de modernização do Estádio não estar na ordem do dia, uma vez que será encaminhando
ao Executivo um oficio pedindo mais explicações sobre o Projeto. Não havendo mais
ninguém a se pronunciar o presidente declarou encerrada a sessão.

Planalto, 16 de Abril de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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