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Ata nº. 39/2018, Sessão Ordinária 24/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho 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° 38/2018
(trinta e oito barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 23 (vinte e três). 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 61 (sessenta e um) de 23 (vinte e três) de julho de 2018 (dois mil e dezoito)
de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Altera o Art. 2º (segundo)
da Lei 2.344 (dois mil trezentos e quarenta e quatro) de 30 (trinta) de maio de 2018
(dois mil e dezoito), que autoriza a celebração de TERMO DE FOMENTO, com
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Planalto-APAE. Matéria de
Diversos: Convite recebido do Executivo de Capitão Leônidas Marques para
Audiência Pública relacionado a Usina Baixo Iguaçu. Matéria da Câmara: Indicação
de nº 20 (vinte) de 23 (vinte e três) de julho de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do
Vereador Paulo Milton Wildgrube, com a seguinte súmula: Solicita construção de
ciclovias e iluminação no trecho que vai da Av. Rio Grande do Sul até o Laticínio
Sucesso. Ofício de nº 04 (quatro) recebido do Vereador Paulo Budtinguer, justificando
sua ausência na Sessão Ordinária anterior. Fim da Matéria do Expediente, seguindo o
presidente deu início a Ordem do Dia. Votação em segunda discussão do Projeto de
Lei nº 59 (cinquenta e nove) de 11 (onze) de julho de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Revoga a Lei nº 1950 (um mil
novecentos e cinquenta) de 27 (vinte e sete) de novembro de 2014 (dois mil e
quatorze) e da outras providencias. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda
discussão do Projeto de Lei nº 60 (sessenta) de 11 (onze) de julho de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza o
Executivo Municipal a efetuar Concessão de Direito de Uso a empresa BETEL
EIRELI – EPP, conforme lei Municipal 2333 (dois mil trezentos e trinta e três) de 09
(nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) e da outras providencias. Que foi
aprovado por todos. Seguindo em conformidade com a Portaria de nº 11/2015 (onze
barra dois mil e quinze) o Presidente colocou para apreciação do Plenário a
justificativa de ausência, do Vereador Paulo Budtinguer. Que foi aprovado por todos.
93

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

Fim da Ordem do Dia a palavra ficou livre. O Vereador Mauri usou da palavra
solicitando a confecção de um requerimento solicitando a urgente reforma da cadeira
do dentista que atende em São Valério, fato que se estende a muito tempo. O Vereador
Paulo Sergio usou a palavra e questionou a colocação do vereador Joel pedindo mais
explicações em torno do atendimento do PSF de Centro Novo que acontece na cidade
e não no distrito. O Vereador questionado solicitou a palavra colocou sua versão em
que realmente acontece essa prática uma vez que o mesmo trabalha no posto de Saúde
e tem acesso aos encaminhamentos. O Vereador Marcelo Felipe no uso da palavra, se
somou à indignação dos demais e colocou a gravidade de tal ação, solicitando a
presença de um responsável para explicar tal denúncia. O Vereador Pedro colocou a
situação de Centro Novo que não há medico muito menos remédio, e essa situação
está assim a alguns meses, citou que no ano passado o PSF de Centro Novo recebeu o
Selo Bronze de atendimento, relatou que de bônus o posto de Saúde recebeu na
oportunidade R$ 200.000,00 para melhorias do Posto local, o Vereador questiona
onde, e o por que não foi feito ainda o emprego desse recurso em Centro Novo. A
Vereador Adenise usou a palavra questionou sobre o funcionamento do Raio X, a
reclamação do povo é que o aparelho está estragado e a demora para o reparo é
absurdo, pessoas tem que ir a outras cidades para os exames. O Vereador Paulo Milton
se solidarizou aos demais vereadores e ressaltou que a presença da Secretaria de Saúde
na Câmara é de suma urgência para esclarecer esses pontos. O Vereador Pedro
destacou que a Van da Prefeitura está há um ano encostada com a caixa estourada
devido à falta de óleo e que segundo informações as peças que foram adquiridas foram
perdidas quando do seu transporte. O Vereador Paulo Sergio fez uso da palavra e
questionou sobre o fechamento do Laboratório do Centro de Saúde. O Presidente
autorizou que a Câmara convoque a Secretaria de Saúde para esclarecer essa é outras
questões importantes nessa área, exemplo o Posto de Saúde de São João fechado nessa
administração e que até agora não há previsão para ser reaberto. 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, 23 de Julho de 2018

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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