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Ata nº. 44/2018, Sessão Ordinária 29/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 27 (vinte e sete) 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°
43/2018 (quarenta e três barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 28 (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: Projeto de Lei nº 71(setenta e um) de 01 (primeiro) de agosto de 2018
(dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte sumula: Altera
Meta PPA 2018/2021, Altera Meta LDO 2018 e abre credito adicional especial na Lei
Orçamentária de 2018. Projeto de Lei nº 72 (setenta e dois) de 27 (vinte e sete) de
agosto de 2018 (dois mil e dezoito) de autoria do Executivo Municipal com a seguinte
súmula: Autoriza Executivo municipal firmar contrato de cessão de uso com a
Associação Central de Agricultores de Planalto – ACAPLA, e da outras providencias.
Na sequencia foi lida as matérias de diversos. Convite em nome da administração
municipal para a reinauguração do Centro Cultural Professor Ernesto José Machado de
Souza a ser realizado na noite de quinta feira. Dando continuidade foi lida Matéria das
Comissões: Ofício de nº 15/2018 (quinze barra dois mil e dezoito), da Comissão de
Legislação Justiça e Redação, solicitando maior prazo para exarar os parecer.
Comissão de Ordem Econômica e Social: Parecer ao Projeto de Lei n 67 (sessenta e
sete) de autoria do Executivo. O Parecer foi favorável, solicitando a apreciação do
referido projeto na presente Ordem do Dia. Comissão de Finanças e Orçamento:
Parecer ao Projeto de Lei n 68 (sessenta e oito), de autoria do Executivo. O Parecer foi
favorável, solicitando a apreciação do referido projeto na presente ordem do Dia. Fim
da matéria do Expediente, atendendo à solicitação das Comissões o Presidente
apresentou para apreciação do plenário os seguintes projetos para votação na ordem do
dia: Projeto de Lei nº 67 (sessenta e sete), aprovado. Projeto de Lei nº 68 (sessenta e
oito), aprovado. Atendendo à solicitação do Executivo, foi colocado em apreciação do
Plenário o Regime de Urgência Especial para o projeto de lei nº 71(setenta e um). O
Vereador Marcelo Felipe manifestou a necessidade de mais prazo para analisar o
projeto e exarar parecer, sendo assim o projeto não deve tramitar na presente Ordem
do Dia. Todos concordaram, não sendo acatado o regime de urgência especial.
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Seguindo o Presidente deu início a Ordem do Dia. Votação em primeira discussão do
Projeto Lei nº 67 (sessenta e sete) de 06 (seis) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito),
de autoria do Executivo, com a seguinte súmula: Transforma em loteamento urbano,
da sede do Município de Planalto a Chácara nº 103 (cento e três), da Gleba 01 (um)
CP, e dá outras providências. Que foi aprovado por todos. Votação em primeira
discussão do Projeto Lei nº 68 9sessenta e oito) de 10 (dez) 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 Suplementar. Que foi aprovado
por todos. Votação em segunda discussão do Projeto Lei nº 47 (quarenta e sete), de 04
(quatro) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), de autoria do Executivo com a seguinte
súmula: Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Que foi aprovado por todos. Votação
em discussão única de proposições dos vereadores. Indicação nº 24/2018 (vinte e
quatro barra dois mil e dezoito) de 20 (vinte) de agosto de autoria do Vereador Paulo
Budtinguer com a seguinte súmula: Solicita ao Executivo que viabilize a instalação de
balanços para cadeirantes na Praça Central. O vereador autor reforçou a sua
justificativa destacando a importância dessa implantação uma vez que não existe no
município brinquedos adaptado para os excepcionais e que o custo não seria tão
elevado. Que foi aprovado por todos. Indicação nº 25/2018 (vinte e cinco barra dois
mil e dezoito) de autoria do vereador Paulo Budtinguer com a seguinte súmula:
Solicita ao executivo que viabilize a trituração dos galhos originários de podas de
árvores, transformando em compostagem para ser utilizados como adubo nas hortas
escolares. A justificativa foi reforçada por parte do vereador autor lembrando que em
um passado não muito distante esse trabalho era feito em nosso município. Que foi
aprovado por todos. Fim da Ordem do Dia a palavra ficou livre. O vereador Marcelo
Felipe relatou uma reivindicação de um morador na comunidade do São Marcos
relatando as péssimas condições das estradas na localidade, um fato que chamou a
atenção do morador denunciando que a estrada foi arrumada ate um ponto antes da sua
propriedade e retomados em um certo ponto longe da propriedade, o vereador solicitou
a parceria dos demais vereadores para que fosse oficiado o Executivo para que de uma
atenção a essa reivindicação. Que foi aprovado por todos. A vereadora Sheila Perico
usou a palavra e solicitou que fosse mais uma vez oficiado o executivo sobre a
resposta das indicações e requerimentos encaminhados pelo legislativo. O presidente
Mauri lembra que já foi oficiado o Executivo, e o mesmo requerimento já extrapolou
os prazos de 30 (trinta) dias previstos em Lei e também não teve resposta alguma, o
presidente lembra que o Legislativo precisa ser mais contundente nas suas colocações
pediu apoio dos demais para que seja trancada a pauta caso o Executivo não responda
a Câmara, uma vez que é uma das obrigações do Executivo, responder os
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requerimentos enviados pela Câmara de Vereadores. O Vereador Marcelo Felipe
solicitou a palavra, reforçou a necessidade de que a Camara tome atitudes mais
drásticas para fazer valer o respeito com que a casa Leis deve ser tratada. A Vereadora
Adenise fez uso da palavra e solicitou que seja oficiado o Ministério Publico com
referencia a esse descaso do Executivo. O Vereador Paulo Milton manifestou-se,
colocou à disposição para uma cobrança mais enérgica no sentido da Câmara ser
atendida. 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, 27 de Agosto de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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