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Ata nº. 25/2018, Sessão Ordinária 13/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 23 (vinte e três) 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 Junior Baumgartner, Marcelo Schmitt, Mauri
Krielow, Paulo Sergio Budtinguer, Paulo Milton Wildgrube, Pedro Mombach e
Sheila Perico. 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° 24/2018
(vinte e quatro barra dois mil e dezoito), Sessão ordinária nº 12 (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 29 (vinte e nove), de 13 (treze) de abril de 2018 (dois
mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o
Executivo Municipal a efetuar Conversão de Concessão de Direito Real de Uso
em Doação com encargos a Empresa Copini Comercio de Alimentos LTDA.
Projeto Lei nº 30 (trinta), de 20 (vinte) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de
autoria do Executivo com a seguinte súmula: Declara área de expansão urbana e
inclui no perímetro urbano do povoado de Centro Novo Município de Planalto a
chácara 18 da subdivisão do Lote 01 da gleba 129-CP e da outras providências.
Projeto de Lei nº 31 (trinta e um) de 20 (vinte) de abril de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do Poder Executivo com a seguinte súmula: Autoriza
Celebração de Termo de Colaboração com a ASSOCIAÇÃO CASA
FAMILIAR RURAL DE CAPENAMA/PLANALTO - PARANÁ e da outras
providencias. Projeto de Lei nº 32 (trinta e dois) de 20 (vinte) de abril de 2018
(dois mil e dezoito) de autoria do Poder Executivo com a seguinte súmula:
Autoriza Celebração de Termo de Colaboração com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE e da outras providencias. Projeto
de Lei nº 33 (trinta e três) de 20 (vinte) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Poder Executivo com a seguinte súmula: Autoriza Celebração de
Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE e da outras providencias. Projeto Lei nº 34 (trinta e
quatro), de 20 (vinte) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do
Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo a proceder abertura de
crédito adicional suplementar. Em ato continuo foi solicitado a leitura das
matérias recebidas de diversos. Comunicado da Justiça Eleitoral Fórum da
Centésima Sétima Zona Eleitoral, comunicando sobre os prazos para os partidos
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informarem suas prestações de contas que é sempre até o dia 30 de abril do ano
subsequente conforme Lei 9096 (nove mil e noventa e seis) de 1995 (mil
novecentos e noventa e cinco). Na sequencia o presidente Mauri solicitou que
fosse lida as matérias recebidas da câmara. Requerimento nº 07 (sete) de 23
(vinte e três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Vereador Mauri
Krielow com a seguinte súmula: Requer Esclarecimentos junto ao Executivo
referente aos Processos Licitatórios para compra e recape de pneus nos anos de
2017 (dois mil e dezessete) e 2018 (dois mil e dezoito). Requerimento nº 08
(oito) de 23 (vinte e três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Vereador Mauri Krielow com a seguinte súmula: Requer esclarecimentos junto
ao Executivo referente aos processos licitatórios para compra em
Supermercados nos anos de 2017 (dois mil e dezessete) e 2018 (dois mil e
dezoito). Matéria recebida das Comissões; Pareceres da Comissão de Legislação
Justiça e Redação e Comissão de Ordem Econômica a Social ao Projeto de Lei
nº 27 (vinte e sete) de 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), autoria do
poder Executivo com a seguinte súmula: Solicita autorização para doação com
encargos dos lotes urbanos 01 (um) e 02 (dois) da quadra 91 (noventa e um) da
planta geral do município de Planalto a Empresa Copini Comercio de Alimentos
Ltda. Os Pareceres foram favoráveis. Pareceres da Comissão de Finanças e
Orçamentos e Comissão de Ordem Econômica e social ao projeto de Lei nº 26
(vinte e seis) de 03 (três) de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do
Poder Executivo com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo Municipal a
proceder abertura de credito adicional suplementar. Os pareceres foram
favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Econômica Social ao Projeto de Lei
05 (cinco) de 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria dos
vereadores Joel Junior Baumgartner, Mauri Krielow e Paulo Sergio Budtinguer
com a seguinte súmula: Da denominação à Rua Projeta “O”, situada no bairro
Nossa Senhora Aparecida na cidade de Planalto. O parecer foi favorável.
Atendendo à Solicitação da Comissão de Legislação Justiça e Redação o
presidente solicitou aos vereadores a apreciação em Regime de Urgência
Especial o projeto de Lei nº 27 (vinte e sete) que teve parecer favorável.
Atendendo ainda a solicitação do poder Executivo para que fosse apreciado em
regime de urgência especial o projeto de Lei nº 34 (trinta e quatro), o mesmo
pedido foi posto em votação e aceito por todos os vereadores. Em ato continuo o
vereador Marcelo Felipe solicitou o regime de urgência especial para o projeto
de Lei nº 29 (vinte e nove) por se tratar de matéria ligada a empresa Copini
Alimentos. Solicitou também a inserção na ordem do dia dos dois requerimentos
apresentados pelo presidente Mauri Krielow. As solicitações foram apreciadas
pelo plenário e aprovadas por todos. Na sequencia o presidente seguindo o
dispositivo do artigo 141 (cento e quarenta e um) parágrafo 2º (segundo) do
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Regimento Interno da Câmara, solicitou às Comissões competentes, para que se
reunissem com o objetivo de analisar os Projetos e exarar os pareceres
necessários. Após as análises das Comissões, no retorno a sessão foi solicitada a
leitura dos pareceres. Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
Ordem Econômica Social ao projeto de Lei nº 29 (vinte e nove) de 13 (treze) de
abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Poder Executivo que trata sobre
a autorização para Conversão da Concessão de Direito Real do Uso em Doação
com Encargos do lote 01 (um) quadra 88 (oitenta e oito) da Planta Geral do
Munícipio a Empresa Copini Comercio de Alimentos LTDA. Os pareceres
foram favoráveis. Parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 34 (trinta e quatro) de 20 (vinte) de
abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Poder Executivo solicitando
abertura de Credito Adicional Suplementar para construção de Unidade de
Educação Infantil no loteamento Esperança. Os pareceres foram favoráveis.
Dando continuidade o presidente Mauri deu início a ordem do dia. Votação em
primeira discussão do projeto de Lei nº 34 (trinta e quatro) de 20 (vinte) de abril
de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Poder Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de credito
adicional suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira
discussão do Projeto de Lei 27 (vinte e sete) 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil
e dezoito) de autoria do Poder Executivo Municipal com a seguinte súmula:
Autoriza Executivo Municipal a efetuar doção para empresa Copini Comercio
de alimentos LTDA conforme lei 2333 (dois mil trezentos e trinta e três) de 09
(nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) e da outras providencias. Que foi
aprovado por todos. Votação em primeira discussão do projeto de Lei nº 29
(vinte nove) de 13 (treze) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Executivo Municipal com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo Municipal a
efetuar Conversão de Concessão de Direito Real de Uso em Doação com
Encargos a Empresa Copini Comercio de Alimentos LTDA. Que foi aprovado
por todos. Votação em discussão única das seguintes proposições dos
Vereadores. Requerimento nº 07 (sete) de 23 (vinte e três) de abril de 2018 (dois
mil e dezoito) de autoria do Vereador Mauri Krielow com a seguinte súmula:
Requer Esclarecimentos junto ao Executivo referente aos Processos Licitatórios
para compra e recape de pneus nos anos de 2017 (dois mil e dezessete) e 2018
(dois mil e dezoito). Que foi aprovado por todos. Requerimento nº 08 (oito) de
23 (vinte e três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Vereador
Mauri Krielow com a seguinte súmula: Requer esclarecimentos junto ao
Executivo referente aos processos licitatórios para compra em Supermercados
nos anos de 2017 (dois mil e dezessete) e 2018 (dois mil e dezoito). Que foi
aprovado por todos. Não tendo mais nada a ser votado o presidente deixou a
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palavra livre. O vereador Marcelo Felipe usou a palavra e destacou três temas
importantes, um deles refere-se à situação crítica em que se encontra estrada na
comunidade do São Marcos que inclusive foi tema de comentários em redes
sociais, o vereador solicitou o encaminhamento de uma solicitação em urgência
para que o executivo resolva esse problema bem como as entradas das
propriedades dos moradores daquela linha, outra solicitação foi com referência
do destino que foi dado as lajotas retiradas da calçada da Creche Estação do
Aprender, por fim solicitou que fosse encaminhando um oficio ao executivo
informando que o mesmo está desrespeitando uma das competências do
Executivo que constam no artigo 73 (setenta e três), nos incisos 18 e 26 (dezoito
e vinte e seis) da Lei Orgânica Municipal, que e responder os requerimentos e
ofícios da câmara de vereadores, citando inclusive alguns requerimentos que
foram enviados nesse ano e no ano anterior e que ainda não foram respondidos.
As Três solicitações tiveram apoio integral dos vereadores. Ao encerrar a sessão
o presidente lembrou a todos que devido ao recesso na próxima segunda feira e
por terça ser feriado nacional a sessão ordinária será realizada na data do dia 02
(dois) de maio as dezoito horas. Não havendo mais ninguém a se pronunciar o
presidente declarou encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que
segue assinada pelos presentes.
Planalto, 23 de Abril de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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