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Ata nº. 35/2018, Sessão Extraordinária 13/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e dezoito), com início às
18h00 (dezoito) horas, reuniram-se em Sessão Extraordinária, 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° 34/2018
(trinta e quatro barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 22 (vinte e dois). Que foi
aprovada por todos sem emenda. Dando continuidade à Sessão em acordo com a
convocação o Presidente Mauri deu início deu início a Ordem do Dia, que em acordo
com o disposto no Regimento Interno da Câmara tem Matéria Única Lei
Orçamentária. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 40 (quarenta) 14
(quatorze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), de Autoria do Executivo com a
seguinte sumula: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do
Município de Planalto para o exercício financeiro de 2019 (dois mil e dezenove), e dá
outras providências. Que foi aprovado por todos. Na sequência o Presidente convocou
Sessão Extraordinária para sexta dia 29 (vinte e nove), às 18 (dezoito) horas, para a
segunda votação do Projeto Lei da LDO, seguindo não tendo mais nada a ser tratado o
Presidente declarou encerrada a sessão extraordinária, da qual foi lavrada a presente
ata, que após aprovada segue assinada pelos presentes.
Planalto, 27 de Junho de 2018
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