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Ata nº. 40/2018, Sessão Ordinária 25/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 30 (trinta) 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° 39/2018
(trinta e nove barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 24 (vinte e quatro). 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 n 62 (sessenta e dois) de 30 de Julho de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza Executivo Municipal
a firmar contrato de cessão de uso com a Associação Central de Agricultores de
Planalto ACAPLA e da outras providencias. Projeto de Lei n 63 (sessenta e três) de 30
de Julho de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a
seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a Proceder a abertura de Credito
Adicional Especial. Projeto de Lei n 64 (sessenta e quatro) de 25 de Julho de Julho de
2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula:
Autoriza o Executivo Municipal a Proceder Abertura de Credito Adicional
Suplementar. Projeto de Lei n 65 (sessenta e cinco) de 30 de Julho de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza o
Executivo Municipal a proceder abertura de credito adicional suplementar. Na
sequencia o presidente agradeceu a presença do Prefeito Inácio e Vice Prefeito Edson
ao mesmo tempo que solicitou ao secretario que lesse a matéria de diversos. Convite
para Oitavo Seminário Regional de Conselheiros Tutelares que será realizado no
Centro de Múltiplo Uso no dia 09 de agosto; Oficio enviado pela Caixa Econômica
Federal de numero 2358 – Contrato de Repasse entre a Caixa Econômica e Prefeitura
Municipal numero 874674-2018 que tem por finalidade a construção de uma
Campeira Pista de Laço no valor de R$ 270.476,19 (duzentos e setenta mil
quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos). Em ato continuo foi lida as
matérias da Câmara. Indicação de nº 21 (vinte e um) de autoria dos seguintes
Vereadores, Mauri Krielow, Paulo Milton, Marcelo Felipe, Pedro Mombach, Adenise
Carlini, Evaldo Fuhr, Joel Baumgartner, Paulo Sérgio e Sheila Périco com a seguinte
súmula: Solicitam pavimentação asfáltica no trecho que vai da cidade até o Km 47. Na
sequencia foi solicitada a leitura das matérias das Comissões. Comissão de Legislação
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Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao 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. Parecer foi favorável. Atendendo a solicitação do Poder Executivo de
Regime de Urgência Especial aos projetos 63 e 65 foi solicitado a sua apreciação na
Ordem do Dia, a solicitação foi aprovada. Foi solicitada pelo Vereador Marcelo Felipe
a apreciação em regime de urgência na Ordem do Dia a indicação dos vereadores de
numero 21 (vinte e um), a solicitação foi aceita por todos. Atendendo o disposto no
artigo 141 (centro e quarenta e um) parágrafo dois, foi convocada as comissões para
analisar os projetos. Após análise e retomada da sessão, foram exarados os pareceres.
Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer ao Projeto de Lei n 63 (sessenta e três) de 30 (trinta) de Julho de 2018. O
parecer foi Favorável. Comissão de Legislação Justiça e Redação e Comissão de
Finanças e Orçamento. Parecer ao Projeto de Lei n 65 (sessenta e cinco) de 23 (trinta)
de Julho de 2018. O parecer foi Favorável. Na sequencia o presidente deu inicio a
ordem do dia. Votação em primeira discussão do Projeto de Lei n 63 (sessenta e três)
de 30 (trinta) de Julho de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal
com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a Proceder a abertura de
Credito Adicional Especial. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira
discussão do Projeto de Lei n 65 (sessenta e cinco) de 23 (vinte e três) de Julho de
2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte súmula:
Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de credito adicional suplementar.
Que foi aprovado por todos. Votação em discussão única de proposição dos
vereadores. Indicação n 21 (vinte e um) de 30 (trinta) de Julho de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria de todos os vereadores com a seguinte sumula: solicita
pavimentação asfáltica ligando a cidade ao km 47. O vereador Marcelo Felipe
enfatizou que essa é uma antiga proposição do legislativo, destacando que no
momento é sem duvida uma das prioridades no município, destaca a preocupação da
Câmara para a solução desse problema, enfatiza que o recurso devolvido na data de
hoje ao executivo no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) recursos
oriundos da economia da Câmara nos primeiros seis meses do ano é uma alternativa
para a rápida execução da obra, lembra ainda que segundo o executivo já existe um
projeto junto ao Governo do Estado pleiteando esse recurso, destaca ainda que, por
estarmos vivendo um período eleitoral onde não e permito a liberação de recursos,
essa devolução do legislativo se torna uma opção mais rápida para a construção da
obra. O vereador Paulo Milton destacou a necessidade da construção desse asfalto,
lembrou ainda que fez nessa casa uma indicação para a construção de uma ciclovia
margeando a obra. O presidente Mauri apresentou sua preocupação com referencia a
emendas de deputados, uma vez que a morosidade nesse repasse atrasa e muito as
obras, lembrou projetos de deputados da região como Assis e principalmente Giacobo,
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que por imbróglios burocráticos ora no setor de licitação da prefeitura, ora no setor de
liberação dos deputados, emperra as obras e aquisições. A vereadora Adenise se
somou a coloção do vereador Marcelo Felipe e destacou a importância na construção
da ciclovia, enfatizou a importância do inicio imediato do novo CEMEI o que viria
para desafogar o atendimento nos demais CEMEIs. A indicação de n 21 (vinte e um)
entrou em votação e foi aprovada por todos. Votação da Indicação de nº 20, de 23 de
julho de 2018, 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. Que foi aprovada por todos. Fim da Ordem do
Dia, o presidente deixando a palavra livre convidou o senhor prefeito para fazer uso da
Tribuna. Fazendo uso da palavra, o senhor Prefeito Inácio cumprimentou a todos,
agradeceu o repasse de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) feito pelo Legislativo,
destacou que o Governo do Estado já acenou com a liberação do recurso para a
construção do referido asfalto ligando a cidade ao km 47, uma vez que o processo já
teve inicio com recurso do Governo não tem como interromper o curso licitatório,
salienta que o recurso será investido em outros setores que necessitam no município,
aproveitou para agradecer o trabalho da vereadora Sheila Perico que conseguiu junto
ao Governo Federal através do deputado Alfredo Kaefer a liberação de um recurso
para o recape do asfalto na avenida no distrito de Centro Novo. O prefeito Inácio
aproveitou o momento para explicar aos vereadores como se procede os tramites
burocráticos para a licitação e liberação de recursos, destacou ainda o atraso por parte
da empresa na conclusão do calçamento no distrito de Centro Novo, obra do deputado
Giacobo e que por esse atraso não foi possível sua inauguração. O presidente Mauri,
questionou sobre a morosidade na emendas do deputado Giacobo, o Prefeito Inácio
explicou os motivos aparentes do atraso. O Vereador Marcelo Felipe questionou o
Prefeito se já foi dado inicio ao processo licitatório para o asfalto ao KM 47,
demonstrou sua preocupação com a possível demora do recurso, uma vez que o
processo licitatória irá dura até no mínimo meados de outubro, o prefeito diz ter um
termo de compromisso assumido pelos atuais e futuros governantes com o empenho
desse recurso. A Vereadora Adenise destacou em sua fala final, que o executivo faça
um levantamento sobre o funcionamento de meio período no CEMEI Estação do
Aprender. Não tendo mais ninguém inscrito para fazer uso da palavra, o presidente
Mauri encerrou a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que após aprovada segue
assinada pelos presentes.
Planalto, 30 de Julho de 2018

MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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