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Ata nº. 26/2018, Sessão Ordinária 14/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 02 (dois) dias do mês de maio 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, Pedro
Mombach e Sheila Perico. Faltando o vereador Paulo Milton Wildgrube. 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° 25/2018 (vinte e cinco barra dois mil e dezoito), Sessão
ordinária nº 13 (treze). Que foi aprovada por todos sem emenda. Dando continuidade à
Sessão o Presidente Mauri deu início ao Expediente, solicitou ao secretário a leitura
das Matérias do Executivo. Projeto Lei nº 35 (trinta e cinco), de 02 (dois) de maio de
2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Ratifica a
4ª (quarta) alteração do contrato de consórcio, do Consórcio Público Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira do Estado do Paraná –
CIFRA, e da outras providências. Projeto Lei nº 36 (trinta e seis), de 02 (dois) de maio
de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula: Autoriza
Celebração de Termo de Colaboração com a Associação da Criança e do Adolescente
de Santo Antonio do Sudoeste – ACASA, CNPJ: 21.748.408/0002-16, sita a Rua
Duque de Caxias, nº 409, bairro Centro, CEP: 85710-000, Santo Antonio do SudoestePR., faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto-PR, aprovou e eu
sanciono a seguinte. Projeto de Lei nº 37 (trinta e sete) de 27 (vinte e sete) de abril de
2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Poder Executivo com a seguinte súmula: Fica
Transformado em Loteamento Urbano da sede do Município de Planalto-Pr, o lote sob
nº 104-E, da Gleba nº 01-CP, e da outras providências. Ofício nº 04/2018 (quatro barra
dois mil e dezoito), de 20 (vinte) de abril, de autoria do Executivo, apresentando a
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 (dois mil e dezessete).
Seguindo foi lido Matérias de Diversos: ofícios do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos. Requerimento recebido do senhor Nelson Derlam,
indicando nominar a nova unidade de saúde de doutor Dilson Carlos Schmidt. Na
sequencia o Presidente Mauri solicitou apresentação da Matéria das Comissões;
Pareceres da Comissão de Legislação Justiça e Redação referente aos Projetos de Lei
de autoria do Executivo, n°s 30, 31, 32 e 33 (trinta, trinta e um, trinta e dois e trinta e
três). Os pareceres foram favoráveis. A Comissão apresentou o Veto Parcial recebido
do Executivo ao Projeto Lei nº 03/2018 (três barra dois mil e dezoito) de autoria do
Legislativo. Em conformidade com o Artigo 136 (cento e trinta e seis) do Regimento
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Interno da Câmara, a Comissão de Legislação Justiça e Redação apresentou parecer
referente ao veto. O Parecer foi desfavorável. Fim da Matéria do Expediente. O
Presidente Mauri observando o Parecer da Comissão e em conformidade com o
Regimento interno da Câmara solicitou ao Plenário apreciação e votação do Veto na
presente ordem do Dia. Todos concordaram. Dando continuidade o Presidente
informou que o voto, ao veto será secreto, em conformidade com o artigo 163, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara, seguindo deu início a Ordem do Dia: Votação ao
Veto Parcial ao Projeto lei nº 03/2018 (três barra dois mil e dezoito). Após votação, a
mesa Diretora da Câmara procedeu a apuração dos votos, sendo; 06 (seis), votos
rejeitando o veto, 01 (um) voto nulo. Resultando rejeitado o Veto. Votação em
segunda discussão do Projeto de Lei 27 (vinte e sete) de 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 com encargos a 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 segunda 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 da Concessão de Direito Real de Uso em Doação com Encargos a Empresa
Copini Comercio de Alimentos LTDA, conforme Lei Municipal 2.333 (dois mil
trezentos e trinta e três) de 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) e dá outras
providências. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda 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 nº 05 (cinco) de 09 (nove) de abril
de 2018, de autoria dos Vereadores Joel Baumgartner, Mauri Krielow e Paulo Sergio
Budtinguer com a seguinte súmula: Dá Denominação à Rua Projetada “O”, Situada no
Bairro Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Planalto – PR. Que foi aprovado por
todos. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 26 (vinte e seis) de 03
(três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional
Suplementar. O projeto entrou em discussão, o Vereador Marcelo manifestou-se e
ressaltou que o projeto trata de recursos para reforma do modulo esportivo, esclareceu
que foram realizadas diversas reuniões das Comissões e em conjunto com o Executivo
a fim de esclarecer o investimento, destacou que o recurso é da fonte livre e que
poderia ser investido em outros pontos no Município com maior prioridade, declarou o
voto favorável. O Vereador Pedro manifestou-se favorável ao Projeto, com ressalva,
pois o recurso poderia suprir outras prioridades como as estradas do Município,
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enfatizou ainda que o espaço era usado para realizar as feiras do Município e que com
essa reforma não será mais possível. O Vereador Paulo Budtinguer usou a palavra
declarou voto favorável, mas ressaltou a questão de prioridades, sugeriu que deveria
ser realizada a obra por etapa e atender no momento o que é mais prioritário, levantou
ainda que o espaço vinha sendo estruturado pelas administrações anteriores para
realização de eventos e que agora será gasto mais recursos para adequar um novo
espaço. O Vereador Evaldo usou a palavra, manifestou-se favorável ao Projeto, no
entanto colocou sua indignação com relação as péssimas condições das estradas, falta
de atendimento no setor de saúde, entre outros pontos. O Vereador Joel declarou voto
favorável e destacou a obra da arquibancada e que agora precisa ser finalizada a obra
do estádio. A Vereadora Sheila declarou voto favorável, e destacou sua indignação
com relação a falta resposta do Executivo para com as reivindicações do Legislativo, e
o descaso da Administração em relação a execução de melhorias em prol da
população. A Vereadora Adenise, manifestou-se, declarou voto favorável ao projeto, e
somou-se as pontos relatados pelos demais Vereadores, no que diz respeito a falta de
resposta e atendimento ao Legislativo, os problemas encontrados no setor de saúde,
estradas, que deveriam ser tratados como prioridade maior, solicitou ainda que o
Prefeito dê atendimento as reivindicações da população. O Presidente Mauri destacou
os valores que estão sendo investidos no modulo esportivo, e enfatizou que enquanto
isso falta medicamento nos postos de saúde, há filas para conseguir consultas com
especialistas, ou agendar exames, a trechos de estradas que necessitam de readequação
outros de pavimentação asfáltica, como o trajeto até os laticínios Sucesso e Rohden e
na educação a merenda escolar fornecida as crianças é de péssima qualidade. Citou
ainda que o Executivo criticou a criação do fundo dos recursos da Câmara, mas não
tem gastado o recurso próprio de maneira adequada. O projeto continuou em
discussão, a Vereadora Sheila relatou que na noite anterior ocorreu um acidente de
moto com duas pessoas que se deslocava para o trabalho no trajeto que vai para
Sagrada Família, devido às más condições da via, destacou que isso deveria ser tratado
como prioridade. O projeto entrou em votação e foi aprovado por todos. Fim da
Ordem do Dia o Presidente em conformidade com a Portaria nº 11/2015 (onze barra
dois mil e quinze), solicitou apresentação de ofício recebido do Vereador Paulo
Wildgrube, justificando ausência na presente sessão. Seguindo colocou a solicitação
para apreciação do Plenário. Que foi aprovado por todos. Restando justificada a
ausência do Vereador. Dando continuidade o presidente parabenizou o contador
Marcelo Zimmer e o Vereador Marcelo, pela passagem de seus aniversários. Na
sequência observando que não havia inscritos para usar a palavra o Presidente
declarou encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada
pelos presentes.
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Planalto, 02 de maio de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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