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Ata nº. 34/2018, Sessão Ordinária 22/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 25 (vinte e cinco) 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° 33/2018
(trinta e três barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 21 (vinte e um). 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 58 (cinquenta e oito) de 25 (vinte e cinco) de junho de 2018 (dois mil e dezoito)
de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Altera a Lei nº2021 (dois mil
e vinte e um) de 17 (dezessete) de setembro de 2015 (dois mil e quinze) e da outras
providencias. Matéria de diversos. Convite, a Escola Municipal Laudio Afonso Heinen
convida a todos para prestigiar a apresentação dos trabalhos dos alunos da escola a ser
realizado nessa terça feira dia 26 (vinte e seis) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) na
sede da escola com o tema Festival das Sementes. Na sequência foi feita a leitura das
matérias das comissões. Comissão de Legislação Justiça e Parecer ao Projeto de Lei nº
40 (quarenta) de 14 (quatorze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder
Executivo com a seguinte sumula: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do
orçamento do Município de Planalto para o exercício de 2019 (dois mil e dezenove). O
parecer foi favorável. Comissão de Legislação Justiça e Parecer Comissão Ordem
Econômica Social. Parecer ao Projeto de Lei nº 57 (cinquenta e sete) de 25 (vinte e cinco)
de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de Autoria do Poder Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza Executivo Municipal a efetuar doação com encargos a empresa João
Osmar Bantle e da outras providencias. O parecer foi favorável. Comissão de Ordem
Econômica Social. Parecer ao Projeto de Lei nº 55 (cinquenta e cinco) de 08 (oito) de
junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte súmula:
Altera a Lei nº 1791 (mil setecentos e noventa e um) 04 (quatro) e junho 2013 (dois mil
e treze) e da outras providencias. O parecer foi favorável. Comissão de Finanças e
Orçamento. Parecer Projeto de Lei nº 40 (quarenta) de 14 (quatorze) de maio de 2018
(dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte sumula: Dispõe sobre
as diretrizes para elaboração do orçamento do Município de Planalto para o exercício de
2019 (dois mil e dezenove) e da outras providências. O parecer foi favorável. Fim da
Matéria do Expediente o Presidente atendendo à solicitação das Comissões para
apreciação e votação dos Projetos 55, 57 (cinquenta e cinco e cinquenta e sete), na
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presente Ordem do Dia, em conformidade com o Regimento Interno da Câmara consultou
os vereadores. Todos aprovaram. Atendendo ainda o pedido de Regime de Urgência
Especial ao Projeto de Lei nº 58 (cinquenta e oito) do Executivo, em conformidade ao
Regime Interno da Câmara foi consultado os vereadores para apreciar o mesmo na Ordem
do Dia. Todos aprovaram. Atendendo ainda o pedido de Regime de Urgência Especial ao
Projeto de Lei nº 58 (cinquenta e oito) do Executivo, em conformidade ao Regime Interno
da Câmara foi consultado os vereadores para apreciar o mesmo na Ordem do Dia. Todos
aprovaram. 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,
Comissão de Ordem Econômica e Social. Parecer ao Projeto de Lei nº 58 (cinquenta e
oito) 25 (vinte e cinco) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de Autoria do Executivo
com a seguinte sumula: Altera a Lei nº 2021 (dois mil e vinte e um) de 2015 (dois mil e
quinze) e da outras providencias. O parecer foi favorável. Na sequencia o presidente deu
início a Ordem do Dia. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 58 (cinquenta
e oito) 25 (vinte e cinco) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de Autoria do Executivo
com a seguinte sumula: Altera a Lei nº 2021 (dois mil e vinte e um) de 2015 (dois mil e
quinze) e da outras providencias. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira
discussão do Projeto de Lei nº 55 (cinquenta e cinco) de 08 (oito) de junho de 2018 (dois
mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte sumula: Altera a Lei nº 1791
(mil setecentos e noventa e um) 04 (quatro) e junho 2013 (dois mil e treze) e da outras
providencias. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de
Lei nº 57 (cinquenta e sete) de 25 (vinte e cinco) de junho de 2018 (dois mil e dezoito)
de Autoria do poder Executivo com a seguinte sumula: Autoriza Executivo Municipal a
efetuar doação com encargos a empresa João Osmar Bantle e da outras providencias. Que
foi aprovado por todos. Votação em segunda 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 segunda
discussão 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 segunda 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 segunda 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
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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
segunda 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. o Vereador Pedro Mombach absteve-se do voto. O projeto foi aprovado.
Votação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 56 (cinquenta e seis) de 14 (oito) de
junho de 2018 (dois mil e dezoito) de Autoria do poder Executivo com a seguinte sumula:
Autoriza Executivo Municipal a proceder abertura de Credito Adicional Suplementar.
Que foi aprovado por todos. Votação em discussão única das seguintes proposições dos
vereadores. Indicação nº 19 (dezenove) de 18 (dezoito) de junho de autoria do vereador
Paulo Sergio Budtinguer com a seguinte sumula: Solicita pavimentação asfáltica na rua
Rodolfo Ulrich no trecho que vai da Rua Osvaldina Hoffman até a Avenida Rio Grande
do Sul. A indicação foi posta em discussão. O vereador autor reforçou a justificativa
lembrando que esse trajeto e muito utilizado pelos alunos e a comunidade local, pediu
assim apoio aos demais colegas para sua aprovação. Que foi aprovado por todos. Fim da
Ordem do Dia o presidente parabenizou aos vereadores aniversariantes Joel Junior e
Paulo Milton. Convocou ainda os colegas Vereadores para Sessão Extraordinária que será
realizada na quarta feira as 18 (dezoito) horas para apreciação e votação da LDO, e Sessão
Extraordinária para quarta-feira as 18:15 (dezoito horas e quinze minutos), para segunda
votação dos Projetos Lei n°s 55, 57 e 58 (cinquenta e cinco, cinquenta e sete e cinquenta
e oito). Na sequência não havendo 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, 25 de Junho de 2018

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário

87

