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Ata nº. 32/2018, Sessão Ordinária 20/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 11 (onze) 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° 31/2018
(trinta e um barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 19 (dezenove). 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 48 (quarenta e oito) de 07 (sete) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte súmula: Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a abertura de credito adicional suplementar e da outras
providencias. Projeto de Lei nº 49 (quarenta e nove) de 07 (sete) de junho de 2018 de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula. Autoriza o Executivo
Municipal a proceder abertura de credito adicional suplementar e da outras
providencias. Projeto de Lei nº 55 (cinquenta e cinco) de 08 (oito) de junho de 2018
(dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Alterar
a Lei nº 1791 (um mil setecentos e noventa e um) de 04 de Julho de 2013 (dois mil e
treze) e da outras providencias. Na sequencia o presidente solicitou a leitura das
matérias de diversos. Convite da Secretaria de Industria Comercial e Turismo para
reunião de discussão da criação da marca de Planalto a ser realizada na sede da
secretaria dia 14 (quatorze) de junho do corrente ano. Convite do Conselho da Mulher
Planaltina convida a todos para lançamento oficial do Liquida Planalto a ser realizado
dia 13 (treze) de junho as 19 horas e 30 minutos na APMI. Ofício 18/2018, sugestão
de criação de Lei Eleitoral. A Justiça Eleitoral sugere através do oficio a criação de
uma Lei Municipal isentando de inscrições em concursos público municipal pessoas
que de forma voluntaria se colocarem a disposição da Justiça Eleitoral para trabalhar
de mesários nas eleições. Em ato continuo foi solicitado a leitura das matérias
recebidas da Câmara. Requerimento de º 12 (doze) de 11 (onze) de junho de 2018
(dois mil e dezoito) de autoria dos Vereadores Sheila Perico, Evaldo Fuhr e Pedro
Mombach com a seguinte sumula: Requer Esclarecimentos referentes a falta de
iluminação pública em ruas do Distrito de Centro Novo. Indicação de nº 18 (dezoito)
de autoria do Vereador Paulo Budtinguer com a seguinte sumula: Solicita redutor de
velocidade no trajeto entre Sagrada Família e São Marcos. Matérias das Comissões.
78

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

Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer ao Projeto de Lei nº 46 (quarenta e seis) de 28 (vinte e oito) de maio de 2018
(dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo solicitando autorização para
efetuar termo de colaboração com Lar Padres Antônio e Marcos Cavanis de Planalto.
Parecer favorável. Fim da Matéria do Expediente e atendendo à solicitação do
Executivo de Regime de Urgência Especial aos projetos de Lei nº 48 e 49 e em
conformidade com Regimento Interno da Câmara e o presidente consultou os
Vereadores para que o Projeto, fosse apreciado 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 os Projetos e exarar os
pareceres. Após as análises das Comissões, e retorno à sessão, o presidente Mauri,
solicitou a leitura dos pareceres: Comissão de Legislação Justiça e Redação e
Comissão de Finanças e Orçamento aos Projetos de Lei n°s 48 e 49 (quarenta e oito e
quarenta e nove), de autoria do Executivo. Os Pareceres foram favoráveis. Na
sequencia o presidente deu início a ordem do dia. Votação em primeira discussão do
Projeto de Lei nº 48 (quarenta e oito) de 07 (sete) de junho de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte súmula: Autoriza o
Executivo Municipal a proceder a abertura de credito adicional suplementar. Que foi
aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 49 (quarenta
e nove) de 07 (sete) de Junho de 2018 de autoria do Executivo Municipal com a
seguinte sumula. Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de credito
adicional suplementar e da outras providencias. Que foi aprovado por todos. Votação
em segunda discussão do Projeto de Lei nº 06 (seis) de 29 de maio de autoria dos
vereadores Marcelo Felipe, Paulo Milton e Evaldo Fuhr com a seguinte sumula: Da
nova redação aos artigos 15 (quinze), 16 (dezesseis), 20 (vinte) e 23 (vinte três) da Lei
Municipal nº 2341/2018(dois mil trezentos e quarenta e um barra dois mil e dezoito)
que organiza a controladoria interna do Poder Legislativo do município de Planalto.
Que foi aprovado por todos. Votação em discussão única das proposições dos
Vereadores. 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. A vereadora autora
reforçou a justificativa pelo atendimento em meio período uma vez que é uma antiga
reivindicação dos pais, o presidente questionou os demais vereadores sobre os
comentários em torno do fechamento desse CMEI tão logo passe a funcionar a Super
Creche. O Vereador Marcelo Felipe usou da palavra para parabenizar a autora, se
somou a esse pedido e segundo ele conversas extra oficiais falam sim do fechamento
da creche Estação do Aprender, reforça o pedido do não fechamento da mesma, e se
atenda em meio período evitando num futuro a falta novamente de vagas. O vereador
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Paulo Milton se somou ao pedido da vereadora pelo não fechamento da creche e que
se organize novos períodos de atendimento. A Indicação entrou em votação e foi
aprovada por todos. Fim da Ordem do Dia o Presidente deixou a palavra livre. O
vereador Marcelo Felipe comentou sobre o requerimento dessa casa de Leis que pede
explicações sobre os investimentos em iluminação pública, uma vez que diariamente
recebemos reclamações do povo com a falta de luz, hora em um bairro hora em outro e
também no interior, questionou sobre os recursos na ordem de 50 (cinquenta) mil reais
remanejados a pouco tempo para esse fim. O vereador Pedro Mombach se somou à
reclamação enfatizando que no distrito de Centro Novo a mais de sessenta dias não e
feito o reparo, e a resposta foi a mesma, não há material e que e preciso ser feito
licitação. Seguindo com a palavra aproveitou para externar votos de condolências às
famílias Trampuch e Correia pelo trágico falecimento de entes queridos na tragédia na
empresa DIP Frangos. O vereador Evaldo usou a palavra, se somou as condolências às
famílias, e relatou o falecimento de seu tio Valdomiro Fuhr. A vereador Adenise fez
uso da palavra, se solidarizou as famílias vítimas da DIP Frangos. Seguindo relatou
que foi procurada por algumas famílias reclamando sobre a não distribuição de cestas
básicas junto a Secretaria de Assistência Social, solicitou uma resposta imediata da
administração. O vereador Paulo Milton solicitou a palavra, relatou que teve uma
conversa com o Secretário de Meio Ambiente que solicitou o quanto é gasto hoje com
os reparos em iluminação pública, uma vez que há o recurso. Solidarizou-se ainda as
famílias vítimas da tragédia da DIP Frangos, e seguindo o uso da palavra parabenizou
todas as equipes que representaram Planalto na fase regional dos Jogos Abertos. A
Vereadora Sheila usou da palavra livre para também juntar-se aos demais vereadores
em forma de externar as condolências aos seus colegas de profissão que tragicamente
perderam a vida no acidente da DIP Frangos. O Vereador Marcelo Felipe solicitou a
urgência na votação do Requerimento referente a iluminação pública. O presidente
Mauri colocou o solicitação em votação em regime de urgência. Que foi aprovado por
todos. O Vereador Paulo Milton externou as condolências às famílias das vítimas do
acidente na DIP Frangos e a família do senhor Valdomiro Fuhr, se somou à indicação
da vereadora Adenise com referência ao CMEI Estação do Aprender, e da mesma
maneira dos demais vereadores e da população anseia para a inauguração o mais
rápido possível da nova creche. Na sequência não havendo mais inscritos para fazer
uso da palavra e não tendo mais nada a ser tratado o Presidente declarou encerrada a
sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que após aprovada segue assinada pelos
presentes.
Planalto, 11 de Junho de 2018
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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