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Ata nº. 28/2018, Sessão Ordinária 16/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 14 (quatorze) 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
Baumgartner, Marcelo Schmitt, Mauri Krielow, Paulo Wildgrube, Paulo Budtinguer,
Pedro Mombach e Sheila Perico. 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° 27/2018
(vinte e sete barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 15 (quinze). 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: Oficio
067/2018 (zero sessenta e sete), de (onze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) do
poder Executivo solicitando a retirada dos Projetos de Lei nº 32/2018 (trinta e dois
barra dois mil e dezoito) e nº 36/2018 (trinta e seis barra dois mil e dezoito). Projeto de
Lei nº 38 (trinta e oito) de 14 (quatorze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza celebração de termo
de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE e da outras
providencias. Projeto de Lei nº 39 (trinta e nove) de 14 (quatorze) de maio de 2018
(dois mil e dezoito) de autoria do Poder Executivo com a seguinte sumula: Autoriza
Celebração de termo de colaboração com a Associação da Criança e do Adolescente
de Santo Antônio do Sudoeste - ACASA e da outras providencias. Na sequência foi
solicitado a leitura das Matérias de Diversos. Convite da Reitoria do Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia para Audiência Pública da Universidade no dia
23(vinte e três) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) no Campus de Capanema.
Convite encaminhado pela Secretaria de Esportes para congresso técnico do Jogos
Abertos do Paraná que será realizado terça feira dia 15 (quinze) as 13 (treze) horas e
30 (trinta) minutos no Centro Cultural Professor Ernesto Jose Machado de Souza.
Matérias das Comissões. Comissão de Legislação Justiça e Redação. 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 quarta alteração
do contrato do Consórcio Público intermunicipal para o desenvolvimento sustentável
da região fronteira CIFRA e da outras providencias. Parecer favorável. Comissão de
Legislação Justiça e Redação. 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 Municipal
com a seguinte sumula: Fica transformado em Loteamento Urbano no Município de
Planalto Estado do Paraná o lote sob o número 104E (cento e quatro) da gleba 01(zero
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um) CP e da outras providencias. Parecer Favorável. Fim da Matéria do Expediente. O
Presidente Mauri deu início a Ordem do Dia: Votação em primeira 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
primeira 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 primeira 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.
Votação em discussão única das proposições dos vereadores. Indicação de nº 14
(quatorze), de 04 (quatro) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria da
Vereadora Adenise Carlini com a seguinte súmula: Solicita construção de calçamento
na estrada rural no trajeto da vila da comunidade de Barra Grande passando pela
propriedade do Senhor Jocelino Ravarotto à PR 281(duzentos e oitenta e um) a
vereadora autora reforçou a justificativa e pediu apoio aos demais colegas para a
aprovação. Que foi aprovada por todos. Indicação de nº 15 (quinze), de 04 (quatro) de
maio de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria da Vereadora Adenise Carlini com a
seguinte súmula: Solicita colocação de piso em pré-moldado na comunidade de
Lajeado Lambari. A vereadora autora reforçou a justificativa lembrando que todo o
ano e realizado na comunidade a festa tradicional de 12 (doze) de outubro em honra a
Nossa Senhora Aparecida. Que foi aprovado por todos. Indicação de nº 16 (dezesseis),
de 04 (quatro) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Vereador Pedro
Mombach com a seguinte sumula: Solicita destinação de uniformes para os alunos da
Rede Municipal de Ensino. O vereador autor reforçou a justificativa e pediu o apoio
dos demais colegas, uma vez que em todo o ano era fornecido uniforme aos alunos, e
já pelo segundo ano consecutivo esse ato não é feito, presidente da câmara vereador
Mauri colocou seu nome à disposição para assinar a indicação junto, o mesmo foi
manifestado pela vereadora Adenise. Que foi aprovado por todos. Fim da ordem do
dia o presidente deixou a palavra livre. A vereadora Adenise destacou a presença de
uma munícipe que durante o dia havia lhe relatado um fato que está acontecendo junto
ao setor de agendamento na secretaria de Saúde, o município de Planalto como outros
munícipios contam com o apoio de Deputados Estaduais para agendar consultas e até
mesmo cirurgias nos grandes centros, segundo a moradora a passagem a ela foi negada
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por não ter sido a consulta agendada pela setor da Secretaria, o Vereador Marcelo
Felipe se manifestou a respeito destacando que já havia conversado com a Secretária a
respeito dessa pratica, onde segundo ela os agendamentos de passagens ocorre
juntamente com o agendamento de consultas e cirurgias, uma vez que segundo ela a
prioridade é para quem agenda no centro de saúde, a secretaria relata ainda que por
uma mudança no sistema de agendamento, viagens são marcadas hoje com uma
semana de antecedência, o vereador relatou ainda que existe uma licitação da
Prefeitura com a empresa Princesa dos Campos para a cedência de passagens, sendo
assim, e inadmissível o Munícipe ficar sem a consulta ou a cirurgia por falta de
passagem, uma vez que a doença não espera, e a saúde tem que vir em primeiro lugar.
O vereador Paulo Milton destacou que segundo a secretaria essa determinação de
agendamento de uma semana vem da 8º (oitava) Regional da Saúde, mais se coloca a
disposição para cobrar as autoridades para que se resolva essa situação, o Vereador
Paulo Sergio teve uma conversa com a Secretária e também destacou a importância
dessas pessoas chegarem ao seu destino para a realização do exame, consulta ou
cirurgia o quanto antes, demonstrou sua indignação com a demora no agendamento,
nos tempos modernos, com a velocidade na informação hoje, e inadmissível o cidadão
aguardar uma semana para o agendamento de passagem, segundo ele não e tolerável
que se segure viagens devido o agendamento ter sido feito por deputado A B ou C,
posição ou oposição. O Vereador Mauri se juntou a indignação dos demais e
acrescentou ainda a demora na licitação de emendas enviadas pelo Deputado Assis e
Deputado Giacobo para aquisição de carretas basculantes, emendas que ainda não
foram licitadas, recursos menores destinados por deputados da base do governo
municipal no caso deputado Zeca Dirceu encaminhadas com datas mais recentes já
foram licitadas e liberadas, demonstrando assim um claro direcionamento aos aliados
políticos. O vereador Paulo Sergio solicitou o encaminhamento de um ofício
solicitando a lista de passageiros que utilizaram até o momento do transporte de
pacientes para confrontação de dados. A Vereadora Sheila parabenizou os Vereadores
pelas colocações mais lembrou com tristeza mais uma vez a falta de compromisso e
respeito por parte do Executivo em não responder e muito menos executar os pedidos
dos vereadores, enquanto isso recebe-se diariamente reclamações da população. A
palavra ficou livre novamente e não havendo mais inscritos para usa-la. O Presidente
lembrou que a Câmara recebera nos dias 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) de maio a
presença dos alunos do Colégio Laudio Afonso Heinen no período da tarde. Convidou
a todos para a Audiência Publica da Câmara na próxima segunda feira dia 21 (vinte e
um) de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Na sequência declarou encerrada a
sessão da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos presentes.
Planalto, 14 de maio de 2018.
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