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Ata nº. 27/2018, Sessão Ordinária 15/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 07 (sete) 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 dando sequência solicitou ao Secretário Pedro
Mombach, para que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior; Ata n° 26/2018 (vinte e
seis barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 14 (quatorze). 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 de Diversos: Convite da
Escola municipal Solange Bueno para evento alusivo ao Dia das Mães. Matéria
recebida da Câmara: 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). 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.
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 súmula: Solicita destinação de
uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. Na sequencia o Presidente
Mauri solicitou apresentação da Matéria das Comissões; Parecer da Comissão de
Ordem Econômica e Social referente ao Projeto de Lei nº 30 (trinta) de autoria do
Executivo. O parecer foi favorável. Pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento
referente aos Projetos de Lei de autoria do Executivo, n°s 31, 32 e 33 (trinta e um,
trinta e dois e trinta e três). Os pareceres foram favoráveis. Fim da Matéria do
Expediente. O Presidente Mauri deu início a Ordem do Dia: Votação em segunda
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. Que foi aprovado
por todos. Votação em segunda 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. Fim da Ordem do Dia o Presidente deixou a palavra livre. O
64

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

Vereador Marcelo solicitou a palavra e destacou a presença das Agentes de Endemias
na Sessão, que em visita durante a semana ficou constatado que as mesmas não dispõe
de EPIs necessários para exercer o trabalho bem como estão trabalhando em número
reduzido de servidoras, o que não atende aos dispositivos da Lei. Sugeriu o
encaminhamento ao Executivo municipal, de um Requerimento em nome de todos os
Vereadores cobrando para que o Prefeito tome as medidas e providências necessárias
para o fornecimento dos equipamentos de segurança as Agentes, regularize e número
de Servidoras necessário para atender a demanda do Município e um balanço
financeiro dos recursos destinados para o setor. Atendendo o disposto do Regimento
Interno da Câmara o presidente Mauri colocou o Requerimento para apreciação do
plenário. Que foi aprovado por todos. Dando continuidade o presidente deixou a
palavra livre novamente. O Vereador Paulo Wildgrube solicitou a palavra, ressaltou a
importância do trabalho das Agentes em especial na prevenção podendo evitar
diversas doenças. A Vereadora Adenise solicitou a palavra manifestou-se favorável ao
já relatado pelos colegas Vereadores, enfatizou ainda a importância do uso, e
obrigatoriedade do Executivo em fornecer os EPIs, colocou a questão da falta de
Agentes para atender o número de casas do Município. A Vereadora Sheila solicitou a
palavra colocou-se à disposição das Agentes e destacou que se não houver o
fornecimento dos equipamentos as mesmas não devem trabalhar, para não haver riscos
a integridade física das mesmas. Seguiu Parabenizando a todas as mães pela passagem
do dia das mães. O Vereador Paulo Budtinguer solicitou a palavra, colocou-se
favorável as reivindicações das Agentes, e destacou que o Executivo deve se atentar a
Lei e atender aos questionamentos. 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.
Planalto, 07 de maio de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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