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Ata nº. 33/2018, Sessão Ordinária 21/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 18 (dezoito) 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° 32/2018
(trinta e dois barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 20 (vinte). 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 56 (cinquenta e seis) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte
sumula: Autoriza o Executivo municipal a proceder abertura de credito adicional
suplementar. Matéria de diversos. Convite para festa Caipira promovido pela Escola
Municipal Professora Solange Bueno dia 29 (vinte e nove) de junho com início às 19
horas na APMI. Na sequencia o presidente solicitou a leitura das matérias da Câmara.
Indicação nº 19 (dezenove), de 18 (dezoito) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de
autoria do Vereador Paulo Sergio Budtinguer, com a seguinte sumula: Solicita
pavimentação asfáltica na rua Rodolfo Ulrich no trecho que vai do cruzamento com a
Rua Osvaldina Hoffmann até o encontro com a avenida Rio Grande do Sul. Na
sequência foi feita a leitura das matérias das comissões. Comissão de Legislação
Justiça e Redação e Comissão de Ordem Econômica Social. Parecer ao Projeto de Lei
nº 50 (cinquenta) de 09 (nove) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do
poder Executivo com a seguinte sumula: autoriza Executivo Municipal a efetuar
concessão de direito real de uso a empresa Djeyson Pedro Sandro Vargas. O parecer
foi favorável. Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Ordem
Econômica Social. Parecer ao Projeto de Lei nº 51 (cinquenta e um) de 08 (oito) de
junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte
sumula: autoriza Executivo Municipal a efetuar concessão de direito real de uso a
empresa Cleci Terezinha Rodrigues Chrispim do Rosário ME. O parecer foi favorável.
Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Ordem Econômica Social.
Parecer ao Projeto de Lei nº 52 (cinquenta e dois) de 08 (oito) de junho de 2018 (dois
mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte sumula: autoriza
Executivo Municipal a efetuar concessão de direito real de uso a empresa Emanuel
Felipe Schmitz. O parecer foi favorável. Comissão de Legislação Justiça e Redação e
Comissão de Ordem Econômica Social. Parecer ao Projeto de Lei nº 53 (cinquenta e
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três) de 08 (oito) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo
com a seguinte sumula: autoriza Executivo Municipal a efetuar concessão de direito
real de uso a empresa Staczewski e Filhos Ltda. O parecer foi favorável. Fim do
Expediente, o presidente atendendo à solicitação das Comissões de apreciação e
votação dos Projetos 50, 51, 52 e 53 (cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois e
cinquenta e três), na presente Ordem do Dia, conforme o Regimento Interno da
Câmara foi consultado os vereadores. Todos aprovaram. Atendendo ainda o pedido de
Regime de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 56 (cinquenta e seis) em
conformidade ao Regime Interno da Câmara foi consultado os vereadores para
apreciar o mesmo na Ordem do Dia. Todos aprovaram. Atendendo o disposto no
artigo 141 parágrafo segundo foi convocada as comissões para exarar os pareceres ao
projeto. Comissão de Legislação Justiça e Redação. Parecer ao Projeto de Lei nº 56
(cinquenta e seis) 14 (quatorze) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de Autoria do
Executivo com a seguinte sumula: autoriza o Executivo a proceder abertura de Credito
Adicional Suplementar. O parecer foi favorável. Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer ao Projeto de Lei nº 56 (cinquenta e seis) 14 (quatorze) de junho de 2018 (dois
mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo a
proceder abertura de Credito Adicional Suplementar. O parecer foi favorável. Na
sequencia o presidente deu início a Ordem do Dia. Votação em primeira discussão do
Projeto de Lei nº 56 (cinquenta e seis) 14 (quatorze) de junho de 2018 (dois mil e
dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo a
proceder abertura de Credito Adicional Suplementar. Que foi aprovado por todos.
Votação em primeira dissuasão do projeto de Lei nº 50 (cinquenta) de 09 (nove) de
junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte
sumula: Autoriza Executivo Municipal a efetuar concessão de direito real de uso a
empresa Djeyson Pedro Sandro Vargas. Que foi aprovado por todos. Votação em
primeira discussão ao Projeto de Lei nº 51 (cinquenta e um) de 08 (oito) de junho de
2018 (dois mil e dezoito) de autoria do poder Executivo com a seguinte sumula:
Autoriza Executivo Municipal a efetuar concessão de direito real de uso a empresa
Cleci Terezinha Rodrigues Chrispim do Rosário ME. Que foi aprovado por todos.
Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 52 (cinquenta e dois) de 08 (oito)
de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte
sumula: autoriza Executivo Municipal a efetuar concessão de direito real de uso a
empresa Emanuel Felipe Schmitz. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira
discussão do Projeto de Lei nº 53 (cinquenta e três) de 08 (oito) de junho de 2018
(dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte sumula: autoriza
Executivo Municipal a efetuar concessão de direito real de uso a empresa Staczewski e
Filhos Ltda. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda discussão do Projeto de
lei nº 48 (quarenta e oito) de 07 (sete) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria
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do Executivo Municipal com seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a
proceder abertura de credito adicional suplementar. Que foi aprovado por todos.
Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 49 (quarenta e nove) de 07 (sete)
de junho de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo municipal com a
seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de um credito
adicional suplementar. Que foi a provado por todos. Votação em primeira discussão
do Projeto de Lei nº 46 (quarenta e seis) de 28 (vinte e oito) 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 Antônio e Marcos Cavanis. Que
foi aprovador por todos. Votação em discussão única das seguintes proposições dos
vereadores. Requerimento nº 12 (doze) de 11 (onze) de junho de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria dos vereadores Sheila Périco, Pedro Mombach e Evaldo Fuhr com
a seguinte sumula: Requer esclarecimento sobre a falta de iluminação publica no
distrito de Centro Novo. Que foi aprovado por todos. Indicação nº 18 (dezoito) de
autoria do vereador Paulo Sergio Budtinguer com a seguinte sumula: Solicita redutor
de velocidade no trajeto de Sagrada Família a São Marcos, o Vereador autor usou da
palavra para tecer um comentário sobre a falta de atenção do executivo para com as
indicações e requerimentos feitos por essa casa de leis, lembrou que, quando um
vereador faz um pedido na Câmara, não é um simples desejo do vereador mais sim um
anseio da população. O vereador Felipe usou a mesma linha de raciocino e enumerou
alguns pedidos feitos pela Câmara e que não tiveram resposta do Executivo, exemplo
a faixa elevada em frente à Escola Solange Bueno. A Indicação entrou em votação e
foi aprovada por todos. Fim da Ordem do Dia, o presidente usou da palavra para
deixar claro que em momento algum foi falado mal dos funcionários que
desempenham a função de manutenção e troca da iluminação pública, o que foi e
sempre será cobrado por essa casa de leis e que a administração faça os reparos
exigidos. Dando continuidade deixou a palavra livre. O vereador Paulo Milton, usou a
mesma, externou as condolências à família Cardinal pelo trágico acidente que vitimou
Sidinei Cardinal. O vereador Paulo Sérgio também usou da palavra para dar as
condolências à família Cardinal. O vereador Pedro Mombach falou sobre a colocação
do redutor no contorno da prefeitura, segundo ele a proximidade com um já existente
inviabilizaria a instalação desse novo. A vereadora Sheila Périco externou as
condolências à família Cardinal em nome de sua família e também da empresa DIP
Frangos. O Vereador Evaldo levantou mais uma vez os comentários que surgem de
bocas maldosas de que a Câmara estaria brecando o desenvolvimento do município,
inclusive por parte de membros do Executivo, o que não passa de uma grande
inverdade. 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.
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Planalto, 18 de Junho de 2018

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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