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Ata nº. 43/2018, Sessão Ordinária 28/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 20 (vinte) 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°
42/2018 (quarenta e dois barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 27 (vinte e
sete). 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 nº 127/2018 (centro e vinte e sete barra dois mil e dezoito),
convidando os nobres pares dessa distinta casa de leis para participar de importante
reunião na próxima terça feira no auditório municipal em pauta a situação indígena em
Planalto. Matéria de diversos, convite enviado pelo Paraná Cidade convidando para
reunião técnica voltada aos trabalhos do Paraná Cidade e suas ações dia 24 de agosto
na sede da AMSOP. Na sequencia foi solicitada a leitura das matérias da Camara.
Indicação nº 24/2018 (vinte e quatro barra dois mil e dezoito) de autoria do vereador
Paulo Sergio Budtinguer com a seguinte súmula: Instalação de balanços para
cadeirantes na praça central. Indicação nº 25/2018 (vinte e cinco barra dois mil e
dezoito) de autoria do vereador Paulo Sérgio Budtinguer com a seguinte súmula:
Solicita a viabilização da trituração dos galhos originários das podas de arvores
transformando em compostagem para uso como adubo para as hortas escolares. Em
ato continuo o presidente solicitou a leitura das comissões. Comissão de Legislação
Justiça e Redação parecer ao projeto de lei nº 67 (sessenta e sete) de autoria do
Executivo com a seguinte sumula: Transforma em loteamento urbano da sede do
município de Planalto a chácara numero 103 (cento e três) a Gleba 01 (zero um) CP e
da outras providencias. Parecer foi favorável. Comissão de Legislação Justiça e
Redação. Parecer ao projeto de lei nº 68 (sessenta e oito) de autoria do Executivo
Municipal com a seguinte sumula: Autoriza executivo municipal a proceder abertura
de credito adicional suplementar. Parecer foi favorável. Comissão de Finanças e
Orçamento. Parecer ao projeto de lei nº 47 (quarenta e sete) de autoria do Executivo
Municipal com seguinte sumula. Dispõe sobre a contração por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico. Parecer foi
favorável. Na sequencia o presidente deu inicio a Ordem do Dia. Votação em segunda
discussão do Projeto de lei nº 62 (sessenta e dois) de 30 (trinta) de Julho de 2018 (dois
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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 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 segunda
discussão da emenda número 06/2018 (zero seis barra dois mil e dezoito) emenda
modificativa numero 01(zero um). Que foi aprovado por todos. Votação em segunda
discussão da emenda 07/2018 (zero sete barra dois mil e dezoito) emenda aditiva 01
(zero um). Que foi aprovado por todos. Votação em primeira discussão do Projeto de
Lei n 47 (quarenta e oito) de autoria do Executivo com a seguinte súmula. Dispõe
sobre a contração por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse publico. Que foi aprovado por todos. Votação em discussão
única dos vereadores. Indicação n 23 (vinte e três) de 09 (nove) de agosto de 2018
(dois mil e dezoito), de autoria da vereadora Adenise Carlini com a seguinte sumula:
Solicita a remoção de veículos e sucatas em abandono em espaços públicos, a
vereadora autora reforçou a indicação uma vez que foi procurada por vários morados,
um exemplo a entrada do município, mas segundo ela não se restringe a apenas a
entrada do município. Ao final foi solicitado que todos cantassem os parabéns para a
vereadora Adenise pela passagem do seu aniversario. 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, 20 de Agosto de 2018.
MAURI KRIELOW

PEDRO MOMBACH
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