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Ata nº. 29/2018, Sessão Ordinária 17/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 21 (vinte e um) 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 Evaldo Fuhr, Marcelo Schmitt,
Mauri Krielow, Paulo Wildgrube, Pedro Mombach. Faltaram os vereadores Paulo
Sérgio Budtinguer, Adenise Carlini, Sheila Perico e Joel Junior Baumgartner. O
presidente Mauri deu início a Sessão cumprimentou os Vereadores, público presente e
na sequência solicitou ao Secretário Pedro Mombach, para que fizesse a leitura da Ata
da sessão anterior; Ata n° 28/2018 (vinte e oito barra dois mil e dezoito), Sessão
Ordinária nº 16 (dezesseis). Que foi aprovada por todos sem emenda. Dando
continuidade à Sessão o Presidente Mauri deu início ao Expediente, solicitou ao
secretário a leitura da Matéria do Executivo: Projeto de Lei nº 40 (quarente) de 14
(quatorze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal
com a Seguinte sumula: Dispõe sobre Diretrizes para Elaboração do Orçamento do
Município de Planalto para o Exercício Financeiro de 2019 (dois mil e dezenove) e da
outras providencias. Na sequência foi solicitado a leitura das Matérias de Diversos.
Convite encaminhado Pelas Secretarias de Saúde, Educação e Industria e Comercio
para Palestra de Sensibilização para a Formação do Grupo Gestor do Projeto
Universidade da Criança a ser realizado dia 22 (vinte e dois) de maio as 18 (dezoito)
horas no Centro Cultural Professor Ernesto Jose Machado de Souza. Convite: O
COMAD Conselho Municipal Antidrogas promovera importante encontro de
Formação para pais em auxilio a educação e orientação dos filhos com a presença do
Promotor da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Capanema a ser realizado
dia 06 (seis) de Junho de 2018 (dois mil e dezoito) no Salão Múltiplo Uso. Matérias
das Comissões. Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças e
Orçamento. Parecer ao Projeto de Lei nº 38 (trinto e oito) de 14 (quatorze) de maio de
2018 (dois mil e dezoito) do poder Executivo com a seguinte sumula: Solicita
autorização para efetuar Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE. O parecer foi favorável. Comissão de Legislação Justiça e
Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao Projeto de Lei 39 (trinta e
nove) de 14 (quatorze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo
com a seguinte súmula: Solicita autorização para efetuar Termo de Colaboração com a
Associação da Criança e do Adolescente de Santo Antônio do Sudoeste ACASA. O
Parecer foi favorável. Comissão de Ordem Econômica e Social. Parecer ao Projeto de
Lei nº 35 (trinta e cinco) de 02 (dois) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria
do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Ratifica a 4ª alteração do contrato do
68

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ Nº 78.114.121/0001-51
Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone: (46) 3555-2168
camaraplanalto@hotmail.com – www.cmvp.pr.gov.br
85750-000
PLANALTO
PARANÁ

Consorcio Público Interestadual para Desenvolvimento Sustentável da Região
Fronteira Sudoeste do Estado do Paraná CIFRA. Parecer favorável. Comissão de
Ordem Econômica Social. Parecer ao Projeto de Lei nº 37 (trinta e sete) de 27 (vinte e
sete) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Transforma em loteamento urbano da sede do Município de Planalto o lote
sob o nº 104-E da gleba nº 01-CP. O parecer foi favorável. Fim da Matéria do
Expediente. O Presidente Mauri deu início a Ordem do Dia: Votação em segunda
discussão do Projeto de 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, Estado do Paraná chácara 18 (dezoito) da subdivisão do lote 01 (um), da
gleba 129 (cento e vinte e nove) -CP e dá outras providências. Que foi aprovado por
todos. Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 31 (trinta e um), de 20
(vinte) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza Celebração de Termo de Colaboração com a Associação Casa
Familiar Rural de Capanema/Planalto – Paraná, e dá outras providências. Que foi
aprovado por todos. Votação em segunda discussão do Projeto Lei nº 32 (trinta e dois),
de 20 (vinte) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a
seguinte súmula: Autoriza Celebração de Termo de Colaboração com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, e dá outras providências. Que 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 dos
Vereadores Paulo Sérgio Budtinguer, Joel Junior Baumgartner, Sheila Périco e
Adenise Carlini, justificando ausência na presente sessão, uma vez que estão em
viagem a Brasília na XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios promovido
pela CNM. Seguindo colocou a solicitação para apreciação do Plenário. Que foi
aprovado por todos. O presidente deixou a palavra livre para a manifestação dos
vereadores, o Vereador Pedro Mombach externou as condolências à família Minuzzo
de Centro Novo pelo trágico falecimento do pequeno Nicolas Minuzzo de apenas dois
anos ocorrido no último final de semana, da mesma forma externou condolências à
família Sandri pelo falecimento de Leonelo Sandri. A palavra ficou livre novamente
não havendo mais inscritos para usar a palavra e não tendo mais nada a tratar o
Presidente Mauri declarou encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que
segue assinada pelos presentes.
Planalto, 21 de maio de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário

69

