CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE
Estado do Paraná

Ata 2.455ª – No dia 05 (cinco) do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 19h30min
horas na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta Cidade de Campo do Tenente, Estado do
Paraná, reuniu-se a Assembléia Legislativa Municipal para Sessão Ordinária. Verificando o
quórum legal, estando presentes os vereadores: Paulo Renato Quege, Reginaldo Kuhl, Valdireno
Pereira, Celso Wenski, Amilton Feltrin, Roberto Carlos Maurer, Celso Sá Brito e Gustavo
Brun Ribas Pinto Vizentin, sob a Presidência da Excelentíssima Vereadora Solange Maria de
Lima Fávaro que, com a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Iniciando os trabalhos do
Pequeno Expediente, cumprimentando a mesa Plenária, os ouvintes da rádio e a toda população
Tenenteana, o Sr. José Carlos do Controle Interno, Secretário de Obras Lourenço, Secretária de
Educação Marilene, Diretora da escola Gunther Urban Marisa e em nome da diretora quero
cumprimentar as demais professoras aqui presente, aos visitantes de Curitiba da família Hubner e os
demais presentes. Após, a Presidente Solange Fávaro solicitou a leitura de um trecho da bíblia
sagrada ao vereador Amilton Feltrin. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro
solicitou ao vereador Celso Wenski à leitura da ata 2.454ª da sessão extraordinária do dia 30 de
Novembro de 2017 e colocou a ata em discussão, não havendo mais nada a discutir, colocou a ata
em votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, a presidente solicitou a leitura do Ofício nº
302/2017-GAB ao Veto do Projeto de Lei nº 001/2017, de 24 de Outubro de 2017, de origem do
Poder Legislativo, com a seguinte súmula: “Institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de
Campo do Tenente nos Termos do Art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.”
Onde solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o parecer em votação, colocou o Veto ao
Projeto em discussão, colocou o veto ao Projeto em votação nominal, onde todos os vereadores
foram a favor ao veto em votação unânime. Continuando solicitou a leitura do Projeto de
Resolução nº 002/2017 – origem Poder Legislativo, o qual “ALTERA A SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 12/12/2017 PARA O DIA 13/12/2017”. Onde solicitou a leitura do parecer das
comissões, colocou o Projeto de Resolução em discussão, colocou o Projeto de Resolução em
votação, onde foi aprovado em votação unânime. Após, a presidente solicitou a leitura da
Mensagem do Projeto de Lei nº 028/2017 – origem Poder Executivo, o qual “DISPÕE SOBREA
REESTRUTURAÇÃO DA CORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL E A INSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL”. Onde solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o Projeto em segunda
discussão, colocou o Projeto em segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Na
seqüência solicitou a leitura da Mensagem do Projeto de Lei nº 002/2017 – origem Poder
Legislativo, o qual “DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS NO
MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, NA FORMA QUE ESTABELECE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, onde solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o
Projeto em primeira discussão onde o vereador Paulo Renato Quege pediu para deixar registrado em
ata que em 2015 como vereador o nosso secretário de obras Lourenço Paini colocou esse projeto
para apreciação mais não foi aprovado, agradeço a mesa diretora hoje pelo projeto e esperamos que
o Prefeito sancione e faça o sorteio e que as farmácias mantenham a lei, colocou o Projeto em
primeira votação, onde foi aprovado em votação unânime. Na seqüência solicitou a leitura da
Mensagem do Projeto de Lei nº 029/2017 – origem Poder Executivo, o qual “DEFINE A
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE”, onde solicitou a
leitura do parecer das comissões, colocou o Projeto em primeira discussão, colocou o Projeto em
primeira votação, onde foi aprovado em votação unânime. Continuando solicitou a leitura da
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Mensagem do Projeto de Lei nº 030/2017 – origem Poder Executivo, o qual “INSTITUI O
PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, onde solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o
Projeto em primeira discussão, colocou o Projeto em primeira votação, onde foi aprovado em
votação unânime. Agora quero passar a Moção, convido a Diretora Marisa para fazer o uso da
tribuna, onde a diretora agradeceu a alguns vereadores que estão colaborando com a escola. Hoje
estamos aqui para homenagear a nossa aluna Thainara e a professora Cleusa referente à Premiação
recebida na modalidade música, projeto do Ministério Público do Trabalho onde nossa aluna foi
uma das finalistas na etapa estadual ficando em 3º lugar na categoria música. . Na seqüência a
presidente Solange Fávaro convidou a Professora Cleusa onde à mesma fez uma homenagem para
aluna Thainara, meu muito obrigado. A presidente Solange Fávaro agradeceu a Professora Cleusa e
deixou registrado em ata uma homenagem a sua primeira professora que está presente Dona Jacira
Hubner. Na continuidade passou a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente Amilton Feltrin
para realizar a entrega da Moção de sua autoria. Amilton Feltrin convidou a professora Cleusa e a
aluna Thainara a receber a moção de aplausos e reconhecimento público de autoria da vereadora
Solange Fávaro. A vereadora Solange Fávaro entregou as moções e na seqüência o vice-presidente
Amilton Feltrin passou a coordenação dos trabalhos a Presidente Solange Fávaro onde deu início as
Considerações Finais, o vereador Gustavo Vizentin, parabenizou a professora Cleusa que foi
também sua professora e lhe ensinou a ler, agradeceu a presença do seu tio e tia presentes na sessão,
convidou para o torneio de vôlei no próximo domingo na cancha de areia, também agradeceu a
visita da APAE na quarta-feira aqui na nossa casa de leis, o vereador Paulo Renato Quege
parabenizou a professora Cleusa a diretora Marisa e a toda família Hubner que se faz presente só
temos que agradecer pelo nosso município. O vereador Celso de Sá Brito deu parabéns as
professoras guerreiras que estão à frente do nosso município desejo tudo de bom a todos vocês. O
vereador Reginaldo Kuhl deu os parabéns a todos e em especial a aluna Thainara. O vereador
Roberto Maurer parabenizou as professoras e a menina Thainara dizendo que todos devem sentir
um orgulho imenso, vocês professoras preparam o futuro das nossas crianças meu muito obrigado.
O vereador Valdireno Pereira parabenizou também outras crianças que se apresentaram no London
essa semana junto com a diretora Marisa, ficou muito linda a apresentação. O vereador Celso
Wenski reforçou as palavras dos outros colegas vereadores aqui presentes para não ser repetitivo,
mais quero cumprimentar a menina Thainara e a família aqui presente em nome da professora
Cleusa quero cumprimentar todos da educação, foi muito emocionante as palavras que você disse
para a Thainara muito importante transmitir segurança, cumprimentou também a família Hubner
que está presente. O vereador Amilton Feltrin cumprimentou a professora Cleusa pelo belíssimo
trabalho que fez e em nome dela cumprimentou os demais professores, parabenizou a Thainara. A
presidente Solange Fávaro mais uma vez parabenizou a aluna Thainara e passou um vídeo. Deixou
os parabéns a todas as professoras. Aproveitando a presença da secretária de educação Marilene
esclareceu sobre o questionamento da dispensa da creche onde vai entrar em férias no próximo dia
08 por motivos do núcleo que tem uma escala e retornam no dia 22 de Janeiro de 2018. Na
continuidade a presidente Solange Fávaro convidou a aluna Thainara para fazer o uso da palavra
onde a mesma agradeceu ao incentivo de todos. Nada mais a ser tratado agradeceu a presença de
todos e aos ouvintes da rádio Tenenteana e declarou encerrada a Sessão. Lida e achada conforme,
vai a presente ata assinado por mim, Celso Wenski que Secretariei e pela presidente Solange
Maria de Lima Fávaro.
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