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Ata nº. 42/2018, Sessão Ordinária 27/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 13 (treze) 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 e o público presente e na sequência solicitou ao
Secretário Pedro Mombach, para que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior; Ata n°
41/2018 (quarenta e um barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 26 (vinte e seis).
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 68 (sessenta e oito) de 10 (dez) de Agosto de 2018 (dois
mil e dezoito) de Autoria do Executivo com a seguinte sumula: Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a abertura de Credito Adicional Suplementar. Projeto de Lei nº
69 (sessenta e nove) de 13 (treze) de Agosto de 2018 (dois mil e dezoito) com a
seguinte sumula: Dispõe sobre autorização de uso do Centro Cultural Professor
Ernesto José Machado de Souza, Ginásio Municipal de Esportes Orlando Elimar
Kegler, Módulo Esportivo (campo de futebol suíço, campo de futebol e quadras de
areia) e Centro de Múltiplo Uso. Projeto de Lei nº 70 (setenta) de 2018 (dois mil e
dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte súmula: Regulamenta a
distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte
o Município de Planalto e da outras providencias. Na sequência foi solicitada a leitura
das matérias de Diversos: Convite: A Diplomata tem a honra de convidar a todos para
importante palestra a ser realizada na Feira do Melado em Capanema no dia 16
(dezesseis) de Agosto de 2018 (dois mil e dezoito). Comunicado da AMSOP
informando o adiamento da entrega da Carta do Sudoeste aos candidatos ao Governo
do Estado. Ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação informando
liberação do PNAE no valor de R$ 4.867,20 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete
reais e vinte centavos) PNAE alimentação EJA R$ 377,60 (trezentos e setenta e sete
reais e sessenta centavos), alimentação escolar AE R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte
centavos), alimentação CRECHE R$ 2.696,40 (dois mil, seiscentos e noventa e seis
reais e quarenta centavos), alimentação escolar PRE ESCOLA R$ 3.718,20 (três mil
setecentos e dezoito reais e vinte centavos). Matérias recebidas da Câmara: Emenda nº
06/2018 (seis barra dois mil e dezoito) Emenda modificativa 01 (zero um) da
Comissão de Legislação Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº 47/2018 (quarenta e
sete barra dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal, emenda com
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finalidade promover a correção da redação para adequabilidade a técnica legislativa.
Emenda nº 07/2018 (sete barra dois mil e dezoito) Emenda Aditiva 01 (zero um) da
Comissão de Legislação Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº 47/2018 (quarenta e
sete barra dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal, emenda com
finalidade adicionar conteúdo ao texto promovendo o real sentido da matéria.
Indicação nº 23/2018 (vinte e três barra dois mil e dezoito), de 09 (nove) de agosto de
2018 (dois mil e dezoito), de autoria da Vereadora Adenise Carlini com a seguinte
súmula: Solicita a remoção de veículos e sucatas em abandono nas ruas e espaços
públicos. Matéria das Comissões. Comissão de Legislação Justiça e Redação. Parecer
ao Projeto de Lei nº 62 (sessenta e dois) de autoria do Executivo Municipal. O parecer
foi favorável, sendo solicitado inclusão do Projeto Lei nº 62 (sessenta e dois) na
presente Ordem do Dia. Parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação ao
Projeto de lei nº 47 (quarenta e sete), juntamente com suas Emendas, Modificativa nº
01 (um) e Aditiva nº 01(um), sendo solicitado apreciação das Emendas na presente
Ordem do Dia. O parecer foi favorável. Parecer da Comissão de Ordem Econômica
Social ao Projeto de lei n 62 (sessenta e dois) de autoria do Executivo Municipal. O
Parecer foi favorável, sendo solicitado apreciação do Projeto Lei na presente Ordem
do Dia, dado o relevante interesse público. Na sequencia o presidente atendendo
solicitação das Comissões consultou os Vereadores para incluir na Ordem do Dia os
seguintes; Emenda modificativa 01 (zero um) ao Projeto lei 47 (quarenta e sete).
Todos concordaram. Emenda aditiva 01 (zero um) ao Projeto lei 47 (quarenta e sete).
Todos concordaram. Projeto Lei nº 62 (sessenta e dois). Todos concordaram. Em ato
continuo o Presidente deu início a Ordem do Dia. Votação em primeira discussão da
Emenda 06/2018 (seis barra dois mil e dezoito), Modificativa 01 (um) de autoria da
Comissão de Legislação Justiça e Redação, que altera o parágrafo 4º (quarto) do artigo
02º (segundo), do Projeto de Lei nº 47/2018 (quarenta e sete barra dois mil e dezoito).
Que foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão da Emenda 07/2018 (sete
barra dois mil e dezoito) Emenda Aditiva 01 (um), de autoria da Comissão de
Legislação Justiça e Redação, que altera o artigo 06º (sexto), parágrafo 2º (segundo),
do Projeto de Lei nº 47/2018 (quarenta e sete barra dois mil e dezoito). Que foi
aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de lei nº 62 (sessenta e
dois) 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 firmar contrato
de cessão de uso com a Associação Central de Agricultores de Planalto ACAPLA, e
dá outras providências. Que foi aprovado por todos. Votação em segunda 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 o artigo 2º
(segundo) da lei n 2344 (dois mil trezentos e quarenta e quatro) de 30 (trinta) maio de
2018 (dois mil e dezoito) que autoriza celebração de termo de fomento com a
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Planalto APAE. Que foi aprovado
por todos. Votação em segunda discussão do Projeto Lei nº 66 (sessenta e seis), de 02
(dois) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional
Especial. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de lei
n 64 (sessenta e quatro) de 25 (vinte e cinco) de julho de 2018 (dois mil e dezoito) de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Autoriza executivo municipal
a proceder abertura de credito adicional suplementar. Que foi aprovado por todos.
Votação em discussão única de proposições dos Vereadores. Indicação n 22 (vinte e
dois) de 02 (dois) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Vereador Paulo
Budtinguer com a seguinte sumula: Solicita ao Executivo que viabilize a venda e/ou
leilão de bens públicos imóveis em desuso. A indicação entrou em discussão, o
Vereador Marcelo Felipe se somou à indicação do vereador autor, lembrando que os
vereadores que integram a Câmara Jovem de Planalto debateu essa indicação, o
vereador solicitou que fosse anexada junto a indicação do vereador Paulo a solicitação
dos Jovens Vereadores. O Vereador autor Paulo Sergio reafirmou a sua justificativa
lembrando que existem vários prédios desocupados e sem condições de uso e que
dentro de um estudo fosse feito o leilão desses bens. A Indicação entrou em votação,
Que foi aprovada por todos. Fim da Ordem do Dia o Presidente parabenizou o CTG
Guardião do Pago pela realização do evento no final de semana e pela classificação
destacada de nossas Invernadas Artísticas. Parabenizar a Vereadora Adenise pela
passagem do seu aniversário. Na sequencia o Presidente convidou a Secretária
Municipal de Saúde Nadiane Schlosser para fazer uso da tribuna, atendendo ao Ofício
de nº 71 (setenta e um), o qual convocou a mesma para prestar esclarecimentos
relacionados aos trabalhos da secretaria e responder a questionamentos dos
vereadores. A secretaria cumprimentou a todos os presentes e se colocou a disposição
para indagações dos vereadores. O presidente Mauri iniciou os questionamentos sobre
situação do Posto do São João, atendimento do dentista em São Valério, sobre a
unidade de Saúde do São João a secretaria explicou que a funcionaria que lá
trabalhava pediu a conta deixando o postinho sem atendente destacou que a intenção é
reabrir a unidade, mais que enfrentara dificuldades com referencia a localização do
mesmo na comunidade uma vez que a vigilância sanitária dificilmente reabriria aquele
posto, sobre o atendimento do dentista em São Valério o atendimento esta sendo
realizado em Barra Grande e que a reforma da cadeira no posto de São Valério esta
emperrando na burocracia da licitação, uma vez que a empresa que tem a competência
técnica para realizar o reparo não é fácil de encontrar, o vereador solicitou agilidade
nessa reforma. A vereadora Sheila questionou a secretaria sobre os pacientes de
Planalto que trabalham na empresa Diplomata, a secretaria destacou que os Doutores
de Capanema fazem encaminhamento através do Posto de Saúde de Capanema e os
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tais encaminhamentos não pode ser aceitos em Planalto, esbarrando na burocracia. A
Vereadora Adenise questionou sobre o RAIO X, fechamento do Laboratório e as
próteses, a secretaria deu inicio aos questionamentos falando sobre o RAIO X,
segundo ela o aparelho hoje esta ficando obsoleto uma vez que precisa ser aplicados
os laudos digitalizados, coisa que o aparelho atualmente utilizado pelo centro de Saúde
não consta com esse laudo, por isso é que hoje os exames são encaminhados para
serem realizados fora do município, sobre o laboratório a secretaria esclareceu através
de cálculos financeiros que o funcionamento do mesmo fica inviável em comparação
com o que esta sendo praticado com os laboratórios, segundo ela o fechamento foi
simplesmente pelo custo beneficio, o Laboratório em Planalto que realiza esse
procedimento é o Laboratório Genesis, sobre as próteses a secretaria destacou que já
existe um processo notificando a empresa uma vez que a mesma simplesmente sumiu,
todos os caminhos legais foram tomados para que possa através de outra empresa
realizar esse trabalho, mais que no momento na há esse trabalho sendo realizado
devido a esse problema, o vereador Paulo Milton questionou sobre a contração de
médicos, se há algum movimento sendo realizado nesse sentido, a secretaria lembrou
que lançou um edital para contração de médico e o mesmo deu deserto, ou seja, não
houve nenhum medico se credenciando a vir para nossa cidade, segundo ela a questão
é única e exclusivamente financeira, uma vez que legalmente ninguém no município
trabalhando na administração pode ter salário maior que o do prefeito. O vereador
Marcelo Felipe comentou sobre o RAIO X e a cadeira do dentista, destacou que
entende da burocracia para solucionar esses dois simples problemas, mais que se esta
esbarrando em licitação algo tem que ser feito, e inadmissível dois simples problemas
demorarem tanto tempo para serem resolvidos, a respeito do fechamento do
laboratório o vereador destacou que foi muito cobrado a esse respeito, sobre a
terceirização o vereador colocou sua posição contraria, segundo ele a privatização vem
na contramão da ideologia política do atual prefeito, destacando que no futuro o valor
pago hoje pode ser alterado e inviabilizando o trabalho, uma vez que ninguém garante
que o trabalho e o preço será mantido pelos laboratórios, o vereador questionou a
secretaria a respeito do PSF de Centro Novo que a medica da cidade estaria atendendo
a população com guias de Centro Novo. A secretaria destacou que a unidade de saúde
do Centro Novo teve um descredenciamento da medica e desde então foi feito uma
varredura atrás de um profissional para trabalhar la sob a pena de que se não conseguir
teria o fechamento da Unidade no distrito, para que isso não acontecesse foi realocada
a medica da cidade para o distrito, mais que a medica seguiu atendendo na cidade,
segundo ela por apenas uma burocracia para não fechar o posto do Centro Novo, essa
troca se fez apenas por 30 dias para manter a demanda na unidade, o vereador
questionou sobre a legalidade dessa ação perante ao ministério, segundo ela totalmente
dentro da lei. O Vereador Pedro Mombach questionou a possibilidade de essa médica
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ir atender em Centro Novo uma vez que a população do distrito esta sem atendimento,
a secretaria destacou que existe a possibilidade sim que teria que ser feito um estudo
que atendesse igualitariamente todos os distritos, o que segundo ela hoje com a falta
de médico é difícil de ser feito, o vereador relatou a morosidade no atendimento do
posto central uma vez que pacientes do distrito veem a cidade e ficam praticamente
todo o dia para apenas trocar a receita, a secretaria destacou a situação em torno da
apenas troca de receita, uma vez que para ser feita a troca ou renovar e preciso todo
atendimento medico ao paciente, o vereador Pedro questionou o porquê da prefeitura
não ceder uma ambulância ao evento do CTG no ultimo final de semana, a secretaria
enfatizou ser um evento particular segundo ela hoje é proibido, o vereador acredita ser
uma falta de bom senso uma vez que levou o nome do município, lembra que pessoas
passaram mal durante o evento que as mesmas foram conduzidas ao hospital por
particulares. O vereador Paulo Sérgio voltou a situação das consultas para a renovação
da receita, destacou a morosidade sobre tal ação, ressaltou que e preciso ser feito algo
para a agilidade desse atendimento, uma vez que o paciente já chega ao posto com a
receita prescrita por um profissional de saúde de outra região, questionou sobre o
seguro e as manutenções dos carros que hoje prestam serviço para a saúde, segundo
ela o seguro e as manutenções estão em dia, sobre a renovação de receita, o paciente
precisa passar por uma consulta médica, e por isso não há como fazer nada a ser não
atender o paciente em uma consulta normal. O vereador Pedro Mombach voltou a
questionar a secretaria sobre uma possível destinação de um recurso de duzentos mil
ao posto de saúde de Centro Novo, segundo ela não há nada nesse sentido, lembrou
que a conquista do selo bronze por parte do posto de Centro Novo deu direito a ter
prioridade no encaminhando dos recursos. O vereador Evaldo questionou sobre a Van
que se encontra há muito tempo parada em uma oficina em Centro Novo, a secretaria
colocou que essa Van já fez seu trabalho e segundo ela hoje não estaria fazendo falta
para a frota, uma vez que sua manutenção inviabilizaria sua trabalho. Não havendo
mais questionamento por parte dos vereadores o presidente agradeceu a presença da
secretaria na sessão, o vereador Marcelo Felipe aproveitou a presença do Prefeito
Municipal na sessão e cobrou sobre a resposta aos requerimentos enviados pelo
Legislativo ao Executivo uma vez que ate o momento nenhum foi respondido. 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, 13 de Agosto de 2018
MAURI KRIELOW

PEDRO MOMBACH
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