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Ata nº. 31/2018, Sessão Ordinária 19/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 04 (quatro) dias do mês de junho 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° 30/2018
(trinta barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 18 (dezoito). 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
47 (quarenta e sete) de 04 (quatro) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Executivo Municipal com a seguinte súmula: Dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Matéria do Legislativo. Projeto de Lei nº 06 (seis) de 29 (vinte e nove) de maio de
2018 (dois mil e dezoito), de autoria dos Vereadores Marcelo Felipe Schmitt, Paulo
Milton Wildgrube e Evaldo Fuhr, com a seguinte súmula: Dá nova redação aos artigos
15, 16, 20 e 23, da Lei Municipal nº 2.341/2018, que organiza a Controladoria Interna
do Poder Legislativo do Município de planalto (PR). Indicação nº 17 (dezessete) de 04
(quatro) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria da Vereadora Adenise
Carlini com a seguinte súmula: Solicita atendimento em meio período no CMEI
Estação do Aprender. Fim do Expediente e atendendo a solicitação de Regime de
Urgência Especial ao Projeto Lei nº 06 (seis), o Presidente Mauri em conformidade
com o Regimento interno da Câmara solicitou ao Plenário apreciação do mesmo na
Ordem do Dia. Todos concordaram. Então seguindo o dispositivo do artigo 141 (cento
e quarenta e um) parágrafo 2º (segundo) do Regimento Interno da Câmara, o
presidente solicitou às Comissões competentes, para que se reunissem com o objetivo
de analisar o Projeto e exarar os parecer. Após as análises das Comissões, e retorno à
sessão, o presidente Mauri, solicitou a leitura dos pareceres: Pareceres da Comissão de
Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto Lei nº
06 (seis), de autoria do Legislativo. Os pareceres foram favoráveis. Na sequência O
Presidente Mauri deu início a Ordem do Dia: Votação em primeira discussão do
Projeto de Lei nº 06 (seis) de 29 (vinte e nove) de maio de 2018 (dois mil e dezoito),
de autoria dos Vereadores Marcelo Felipe Schmitt, Paulo Milton Wildgrube e Evaldo
Fuhr, com a seguinte súmula: Dá nova redação aos artigos 15, 16, 20 e 23, da Lei
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Municipal nº 2.341/2018, que organiza a Controladoria Interna do Poder Legislativo
do Município de Planalto (PR). Que foi aprovado por todos. Votação em segunda
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 segunda 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. A Vereadora
Adenise solicitou a palavra cumprimentou a todos, e destacou que recebeu algumas
cobranças relacionadas ao assentamento de famílias indígenas na comunidade de
Santa Cecília, pois segundo informações já teria sido feito levantamento da área e as
famílias da comunidade mostraram preocupação com o fato. Solicitou então que seja
cobrado do Executivo maiores informações, a fim de poder sanar as dúvidas da
população. O presidente Mauri deixou a palavra livre novamente para maiores
informações relativos ao assunto levantado. O Vereador Joel solicitou a palavra e
esclareceu que a área em questão que está sendo dita como área de assentamento, era
de sua propriedade e foi vendida para outra pessoa, portanto as informações não são
verídicas. O Vereador Paulo Budtinguer manifestou-se e disse que entende a
preocupação da população da comunidade, pois já tiveram em anos atrás essas
famílias indígenas residindo nas proximidades da Comunidade, mas como esta o
Município sendo obrigado a assentar essas famílias, sugeriu então que seja adquirida
uma área em conjunto com o município vizinho Capanema a fim de dividir a
responsabilidade, pois são aproximadamente vinte famílias. A Vereadora Adenise
usou a palavra e reforçou a importância de ter esclarecido onde será assentado as
famílias. O presidente Mauri manifestou-se contrário ao assentamento indígena no
Município, pois a várias famílias de cidadãos planaltinos sem uma área para produzir e
trabalhar e que inclusive estão indo residir em outras região, destacou que o Município
não é área indígena por isso não tem razão em assentar essas famílias. O Vereador
Marcelo manifestou-se, cumprimentou a todos e destacou que também foi cobrado
sobre o assunto, destacou a importância de antes de assentar as famílias deveria ser
feito um amplo debate com toda a comunidade e Municípios da Comarca a fim de
buscar uma melhor alternativa para o assunto. O Vereador Paulo Wildgrube
manifestou-se e enfatizou a importância de haver uma discussão mais ampla sobre o
assunto, para que não se crie um problema ainda maior para o futuro. Na sequência
não havendo mais inscritos para fazer uso da palavra e não tendo mais nada a ser trato
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o Presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que após
aprovada segue assinada pelos presentes.
Planalto, 28 de maio de 2018.

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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