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Ata nº. 45/2018, Sessão Ordinária 30/2018 da 13° Legislatura da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto
Aos 03 (três) dias do mês de setembro 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°
44/2018 (quarenta e quatro barra dois mil e dezoito), Sessão Ordinária nº 29 (vinte e
nove). 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
de Diversos: Convite da Escola Municipal Professor Laudio Afonso Heinen para
participar da feira do JEP Jovem Empreendedor Primeiros Passos, dia 12 (doze) de
Setembro do corrente ano a ser realizado no Ginásio do Colégio. Na sequencia foi
solicitada a leitura da Matéria das Comissões. Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Parecer ao Projeto de Lei n 70 (setenta) de autoria do Executivo com a
seguinte sumula: Regulamenta a distribuição dos honorários advocatícios das causas
em que faz parte o município de Planalto. Parecer foi favorável. Comissão e
Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao Projeto de Lei n 72 (setenta e dois) de
autoria do Executivo com a seguinte sumula: Autoriza Executivo Municipal a firmar
contrato de Cessão de Uso com a Associação Central de Agricultores ACAPLA.
Parecer foi favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Oficio n 18
(dezoito) a comissão em analise ao Projeto de Lei 71 (setenta e um) encaminhado a
essa casa no dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito) que trata
sobre alteração das metas da PPA 2018-2021, LDO 2018 e Abertura de Credito
Adicional especial na Lei Orçamentária, observa se a necessidade de uma analisa mais
ampla e esclarecimentos para depois emitir os pareceres, sendo assim foi solicitado
mais prazo para exarar os pareceres. Seguindo o Presidente deu início a Ordem do
Dia. Votação em segunda 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 segunda discussão do Projeto Lei nº 68 (sessenta 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. Na sequência o Presidente deixou
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a palavra livre. Não tendo 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, 03 de Setembro de 2018.
MAURI KRIELOW
Presidente

PEDRO MOMBACH
Secretário
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