Ata 2.456ª – No dia 13 (treze) 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. Rubico, o Secretário de Saúde Edson, o
Sr. Ciro Kuhl, a esposa do vereador Kuhl, e o José Carlos do Controle Interno e os
demais presentes. Após, a Presidente Solange Fávaro solicitou a leitura de um trecho
da bíblia sagrada ao vereador Celso Wenski. Em seguida, a presidente Solange
Maria de Lima Fávaro solicitou ao vereador Celso Wenski à leitura da ata 2.455ª
da sessão ordinária do dia 05 de Dezembro de 2017 e colocou a ata em discussão,
não havendo mais nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Continuando a presidente solicitou a leitura das correspondências,
deixou a palavra livre para quem quisesse comentar onde ninguém comentou. Após, a
presidente solicitou a leitura 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 colocou o Projeto em
segunda discussão, colocou o Projeto em segunda votação, sendo 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 colocou o Projeto em
segunda discussão, colocou o Projeto em segunda votação, sendo aprovado em
votação unânime. Continuando solicitou a leitura da 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 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 e do Projeto de Lei nº 031/2017 – origem
Poder Executivo, o qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA – FINANCIAMENTO À
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO/DESPESA DE CAPITAL COM A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, onde
encaminhou o Projeto para as comissões darem seus pareceres na próxima sessão.

Continuando a Presidente Solange Fávaro chamou o Diretor Fabiano de Azevedo
inscrito para fazer o uso da Tribuna. O Diretor Fabiano apresentou alguns números
dos trabalhos realizados em 2017 que comparados com outros municípios são bem
expressivos, foram realizadas 49 sessões ordinárias, 03 sessões extraordinárias, 13
requerimentos, 25 indicações, 02 audiências publicas, 02 Projetos Resolução, 02
Projetos do Legislativo e 31 Projetos do Executivo totalizando 115 proposituras.
Pesquisando tudo com os outros municípios são números bem expressivos. Após o
diretor fez um agradecimento e passou uma mensagem de final de ano. Continuando
a Presidente Solange Fávaro deu início as Considerações Finais, o vereador Gustavo
Vizentin parabenizou a secretaria de educação e o conselho de segurança do
município pela formatura do Proerd. No domingo tivemos o torneio de vôlei, todos
trabalharam pelo sucesso do evento, agradeceu o Secretário de Obras pela iluminação
na quadra, parabenizou o amigo vereador Reginaldo Kuhl pelo seu aniversário hoje.
Tivemos um ano de muitas conquistas, agradeceu a oportunidade que lhe deram de
estar aqui trabalhando pelo nosso município. Desejou um feliz natal e um próspero
ano novo a toda nossa cidade. O vereador Paulo Renato Quege agradeceu a presença
do Seu Rúbico nosso 1º vereador de Campo do Tenente, deu os cumprimentos ao
vereador Reginaldo Kuhl pelo seu aniversário, deixou registrado em Ata para no ano
que vem em nome de todos os vereadores fazer moção de aplausos para o garoto
Kauan Lavandoski por mais um conquista no laço. Solicitou que em Janeiro o
Prefeito possa estar se reunindo para lembrar-se dos nossos servidores públicos onde
possa fazer um projeto por categoria, porque sem eles Campo do Tenente não cresce.
Desejou um feliz natal e um ano de 2018 com muitas realizações. O vereador Celso
Sá Brito agradeceu a Deus pelo ano que passamos juntos, desejou parabéns ao
vereador Reginaldo Kuhl pelo aniversário. O vereador Reginaldo Kuhl desejou um
feliz natal a todas as famílias tenenteanas. O vereador Roberto Maurer agradeceu a
equipe de funcionários da casa, foi um ano de muitas vitórias, graças a cada um dos
vereadores e funcionários sempre empenhados. Agradeceu ao ano que está
terminando e desejou a todos um feliz natal e parabéns ao vereador Reginaldo Kuhl.
O vereador Valdireno Pereira primeiramente parabenizou a nossa presidente com a
tão sonhada reforma do telhado da Câmara, desejou a toda população e aos
funcionários um feliz natal e ano novo repleto de felicidades para nós todos. O
vereador Celso Wenski desejou os parabéns ao vereador Reginaldo Kuhl. Estamos
discutindo com o prefeito e o secretário da Agricultura e Meio Ambiente Edivaldo
para ver se ainda esse ano se resolve o problema da água da comunidade da Serrinha
e Morrinho alto, estivemos em Curitiba com o prefeito entregando o projeto na
secretaria da agricultura. Desejou que o menino Jesus nesse Natal traga muita paz
muita saúde muitas felicidades a todos os lares. Que o ano de 2018 venha com

bastante alegria, muitos projetos e bastantes emendas para nosso município. O
vereador Amilton Feltrin desejou parabéns ao vereador Reginaldo Kuhl, parabenizou
os integrantes que estiveram em Pitanga laçando e representando o município,
Matheus, Luan e em especial o Kauan do Fronteira que foi campeão no segundo ano
consecutivo. Desejou um feliz natal a todos e prospero ano novo que em 2018 seja de
muitas felicidades, parabenizou a presidente da Câmara pelo trabalho que tem feito.
Muitos esforços muita conquistas foi um ano de muitas vitórias e correu tudo bem. A
presidente Solange Fávaro desejou os parabéns ao vereador Reginaldo Kuhl, deixou
os parabéns ao assessor jurídico Dr. Matheus que no dia 15 de dezembro completa
mais um ano de vida. Deu os parabéns ao Kauan, Bianca e Matheus que estiveram em
Pitanga. Parabenizou o Gilson nosso atleta que também foi campeão esse final de
semana. Para encerrar o ano deixou essa mensagem a todos. Ao encerrarmos nosso
trabalho de 2017 podemos comemorar, porque foi sem duvida um ano produtivo para
o legislativo municipal. Essa casa de leis formada por seis vereadores novos e três
vereadores com mandatos anteriores, aonde assumimos nossos trabalhos com
democracia transparência e respeito em favor da população.realizamos com
seriedade e dedicação o trabalho em prol dos anseios de nossa cidade de campo do
tenente.Eu como presidente dessa casa de leis afirmo que continuarei sendo leal aos
meus princípios ,temos a certeza do dever comprido neste primeiro ano de mandato,
Essa casa de leis foi muito atuante e cada vereador deixou sua marca pois
trabalhamos da melhor forma para que o executivo cumprisse suas metas de gestão
na aprovação de projetos para melhorias e bem estar da nossa população com toda a
crise que se encontra nossa política brasileira. Gostaria de agradecer meus
companheiros de trabalho que confiaram em mim e saber que posso contar com o
apoio de vocês é muito gratificante, com a certeza que estamos no mesmo objetivo.
Com força e fé em deus e muita disposição desejo a todos um feliz natal e prospero
ano novo e um 2018 de muita prosperidade. A partir de hoje o legislativo municipal
entrara em período de recesso regimental retornando suas atividades normais na
primeira sessão ordinária no dia 06 de3 fevereiro de 2018. Boas festa a todos. Deixo
registrado em ata a convocação de sessão extraordinária no dia 18 de Dezembro às
18h30min. 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.

