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Ata nº. 41/2018, Sessão Ordinária 26/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 06 (seis) dias do mês de agosto 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° 40/2018
(quarenta e barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 25 (vinte e cinco). 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: Oficio
119-2018 da Secretaria Municipal de Saúde, informando que a secretária municipal de
Saúde esta em período de férias que a mesma não conseguira se fazer presente
atendendo requerimento dessa casa de leis. Projeto de Lei n 66 (sessenta e seis) de 02
de agosto 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 67 (sessenta e sete) de 06 de agosto de 2018
(dois mil e dezoito), de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula:
Transforma em loteamento urbano, da sede do município de Planalto a Chácara n 103
(centro e três) da Gleba 01 (um) CP e da outras providencias. Na sequencia foi
solicitada a leitura de diversos. Convites; Colégio José de Anchieta convida a todos
para grande Arraia Agostino a ser realizado no dia 24 de agosto de 2018. A
Patronagem do CTG Guardião do Pago e MTG do Paraná convida todos para
participar do Primeiro Planaltchê, a ser realizado nos dias 11e 12 de agosto. Convite
para participar do aniversario da PM do Paraná, a ser realizado no dia 10 de agosto na
cidade de Francisco Beltrão. Em ato continuo foi solicitada a leitura das matérias da
Câmara. Indicação nº 22 (vinte e dois) de 02 (dois) de agosto de 2018 (dois mil e
dezoito), autor Vereador Paulo Sergio Budtinguer com a seguinte súmula: Solicita a
viabilização da venda ou leilão de bens públicos imóveis em desuso. Na sequencia foi
lida as matérias das comissões. Comissão de Legislação Justiça e Redação. Ofício
solicitando prazo ao projeto de Lei n 62 (sessenta e dois) de 30 (trinta) de Julho de
2018 (dois mil e dezoito), ao qual solicita a permissão para contrato de sessão de uso
com a ACAPLA, notou se ausência de documentos essenciais para a elaboração do
contrato, sendo assim pede se prorrogação do prazo para o parecer. Comissão de
Legislação Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao Projeto
de Lei n 64 (sessenta e quatro) de 25 (vinte e cinto) de julho de 2018 (dois mil e
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dezoito) de autoria do executivo municipal: Abertura de credito adicional suplementar.
Parecer favorável. Fim da matéria do expediente e atendendo à solicitação do
Executivo ao Regime de Urgência Especial ao projeto Lei n 66 (sessenta e seis) de
autoria do executivo. O presidente colocou a solicitação em apreciação e aprovação.
Todos concordaram. Atendendo o disposto no artigo 141 (centro e quarenta e um)
parágrafo 02 (dois) do Regimento Interno da Câmara, foi convocada as comissões a
fim analisar os projetos e exarar os pareceres. Após análise e retorno a Sessão o
Presidente solicitou a leitura dos pareceres: Comissão de Legislação Justiça e Redação
e Comissão de Finanças e Orçamento, Parecer ao Projeto Lei n 66 (sessenta e seis) de
Autoria do Poder Executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo
Municipal a proceder abertura de Credito Adicional Suplementar. Parecer foi
favorável. Na sequencia o presidente deu inicio a Ordem do Dia. Votação em primeira
discussão do Projeto de Lei n 66 (sessenta e seis) de autoria do Executivo Municipal
com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de
Credito Adicional Suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda
discussão ao 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 segunda discussão do Projeto de Lei n 65 (sessenta e
cinco) 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
abertura de credito adicional suplementar. Que foi aprovado por todos. Votação em
primeira discussão do Projeto de Lei n 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 lei do artigo segundo a lei 2344 (vinte e três mil quatrocentos e
quarenta e quatro) de 30 (trinta) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) que autoriza
celebração de termo de fomento com a APAE. Que foi aprovado por todos. Na
sequencia o presidente deixou a palavra livre. A vereadora Adenise Carlini usou da
palavra para inicialmente parabenizar a todos os envolvidos na realização do Liquida
Planalto, comentou também sobre o plano de carreira dos funcionários, o que inclusive
foi tema de proposta em período eleitoral do atual prefeito, segundo informações
preliminares, o ano de 2018 seria o prazo final para a elaboração desse plano. 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, 06 de Agosto de 2018
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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