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Ata nº. 30/2018, Sessão Ordinária 18/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 28 (vinte e oito) 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 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° 29/2018
(vinte e nove barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 17 (dezessete). 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 41 (quarenta e um) de 28 (vinte e oito) de maio de 2018 (dois mil e dezoito)
de autoria do Executivo Municipal com a Seguinte sumula: Autoriza o Executivo
Municipal a efetuar conversão de concessão de Direito Real de Uso em doação com
encargos para a empresa João Osmar Bantle conforme Lei Municipal 2.333 (dois mil
trezentos e trinta e três e da outras providencias. Projeto de Lei nº 42 (quarente e dois)
de 28 (vinte oito) de Maio de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo
Municipal com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar
concessão de Direito Real de Uso a empresa Djeyson Pedro Sandri Vargas conforme
Lei Municipal 2.333 (dois mil trezentos e trinta e três) e da outras providencias.
Projeto de Lei nº 43 (quarenta e três) de 28 (vinte e oito) de maio de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza o
Executivo a efetuar Concessão de Direito Real de uso a empresa Cleci Teresinha
Rodrigues Chrispim do Rosário conforme Lei Municipal 2.333 (dois mil trezentos e
trinta e três) e da outras providencias. Projeto de Lei nº 44 (quarenta e quatro) de 28
(vinte oito) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo com a
seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar concessão de Direito Real
de Uso a empresa Emanuel Felipe Schmitz conforme Lei Municipal nº 2.333 (dois mil
trezentos e trinta e três) e da outras providencias. Projeto de Lei nº 45 (quarenta e
cinco) de 28 de maio de 2018 (dois mil e dezoito) e autoria do Executivo com a
seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar Concessão de Direito Real
de Uso a empresa A. L. Staczewski e Filho Ltda. conforme Lei Municipal nº 2.333
(dois mil trezentos e trinta e três) e da outras providencias. Projeto de Lei nº 46
(quarenta e sei) de 28 de Maio de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo
Municipal com a seguinte sumula: Autoriza Celebração de Termo de Colaboração
com o Lar Padres Antonio e Marcos Cavanis de Planalto e da outras providências. Na
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sequência foi solicitado a leitura das Matérias de Diversos. Convite encaminhado Pelo
Governo Estadual em parceira com a Prefeitura Municipal para abertura do Jogos
Abertos do Paraná que será realizado no Ginásio de Esportes de Planalto no dia 07
(sete) de Junho do corrente ano. O Presidente Mauri deu início a Ordem do Dia:
Votação em segunda discussão do Projeto Lei nº 38 (trinta e oito), de 14 (quatorze) de
maio de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte súmula:
Autoriza Celebração de Termo de Fomento com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais-APAE, e dá outras providências. Que foi aprovado por todos. Votação
em segunda discussão do Projeto Lei nº 39 (trinta e nove), de 14 (quatorze) 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, e dá outras providências. Que foi aprovado
por todos. Votação em primeira discussão do 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 4º alteração do contrato de consórcio, do Consórcio Público
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira Sudoeste do
Estado do Paraná – CIFRA, e da outras providências. Que foi aprovado por todos.
Votação em primeira discussão do Projeto 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:
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 providência. Que foi aprovado por
todos. Fim da Ordem do Dia, o presidente deixou a palavra livre para a manifestação
dos vereadores. O Presidente aproveitou a presença do Secretário Rudinei na sessão e
pediu explicações ao mesmo o porquê da demora em licitar as emendas enviadas pelos
Deputados Assis e Giacobo para aquisição de implementos agrícolas, segundo ele
houve erros na especificação dos implementos que tiveram que ser ratificadas e ainda
a prazo para os tramites até o período eleitoral que se encerra dia 07 (sete) de julho. O
Vereador Marcelo Felipe aproveitou a presença de vários empresários que serão
beneficiados com projetos de lei nessa casa para explicar aos mesmos todo o tramite
legal, desde a apresentação dos projetos, sua tramitação pelas comissões até sua
aprovação. A vereadora Adenise Carlini agradeceu a presença dos empresários e do
secretário Rudinei, explicou um pouco sobre a Comissão de Ordem Econômica Social
em que ela faz parte, destacou o projeto que irá beneficiar o empresário João Bantle e
que vai resolver uma reivindicação antiga da Família Bantle, parabenizou os
organizadores da Copa Iguaçu ao mesmo tempo em que agradeceu a Câmara pela
oportunidade de estar representando ao lado de outros vereadores o município de
Planalto na Marcha a Brasília. O Vereador Paulo Milton reforçou o que já foi
explanado pelos Vereadores que trata sobre os tramites dos projetos junto as suas
comissões, parabenizou também todos os evolvidos na realização da Copa Iguaçu FM
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de Futsal, aproveitou para parabenizar todos que se envolveram no campeonato
municipal Inter firmas de Bolão. A vereadora Sheila Périco usou da palavra para
parabenizar a colega Adenise que foi convidada durante a Marcha de Brasília a
explanar para os demais vereadores sobre a importância da mulher na política. O
vereador Pedro Mombach destacou a todos que os projetos que foram enviados até
hoje na câmara num montante de 92 (noventa e dois) 91 (noventa e um) foram
aprovados, mais uma vez destacou o trabalho que e feito pelos Vereadores em suas
comissões. O Vereador Evaldo parabenizou todos os envolvidos na realização da Copa
Iguaçu FM, em especial as comunidades do Barra Grande e do Centro Novo que
ficaram campeãs e vice respectivamente. Não tendo mais nada a ser trato o presidente
declarou encerrada a sessão.
Planalto, 28 de maio de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário

72

