Ata 2.458ª – No dia 19 (dezenove) do mês de Dezembro do ano de dois mil e
dezessete, às 18h00min 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 Extraordinária. 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, cumprimentou o
Mario Barbosa, em nome dele toda população do Lageado que está aqui presente, o
Secretário de Saúde Edson, o Sr. José Carlos do Controle Interno, cumprimento o
Prefeito e aproveito a convidar a fazer parte da mesa, cumprimentou o Secretário de
Obras Lourenço e os demais presentes. Após, a Presidente Solange Fávaro realizou a
leitura de um trecho da bíblia sagrada. Em seguida, a presidente Solange Maria de
Lima Fávaro solicitou ao vereador Celso Wenski à leitura da ata 2.457ª da sessão
extraordinária do dia 18 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. Após, a presidente solicitou a leitura da Mensagem 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”. A presidente convidou o prefeito para fazer o uso da palavra
onde o mesmo explicou que esse projeto na verdade é um planejamento que temos e
pretendemos fazer o asfalto da estrada do Lageado, o georeferenciamento e as
secretarias novas e o parque de máquinas. O que eu vou dizer para vocês é normal de
um prefeito pagar dívidas de outros que ficaram para trás e fazer outras novas, nós
temos estudos e nenhum banco vai emprestar dinheiro se não tiver como pagar.
Também se for aprovado vamos entrar em contato com a Arauco para ver se ajuda a
fazer mais um pedaço. A prefeitura tem capacidade de endividamento para pagar. São
dez anos para pagar onde dois anos são os juros. Eu defendo o projeto em função de
fazer o asfalto do Lageado, peço para os vereadores analisarem. Na continuidade a
Presidente convidou o Sr. José Carlos do Controle Interno para fazer uso da Tribuna
onde ele falou que o prefeito pediu para refazer a tabela de amortização e fazer um
comparativo com a nossa principal receita que é o FPM conforme explanou e as
dividas que o Município possui junto a todos. Onde os vereadores Gustavo Vizentin
e Roberto Maurer questionaram como vai ser pago esse empréstimo. Na seqüência a

Presidente convidou o Secretário de saúde Sr. Edson de Souza para fazer uso da
Tribuna. Explanou sobre o projeto. Após a Presidente convidou a Professora Eliane
Peichó para fazer uso da tribuna onde ela fez um pedido em nome da comunidade do
Lageado e Morrinho Alto e apelou pelo bom senso dos vereadores que aprovem esse
Projeto, pois é de necessidade de todos na comunidade esse asfalto. A presidente
colocou o projeto em primeira discussão. O vereador Valdireno Pereira deixou claro
que não é contra o asfalto do Lageado mais sim contra a dívida alta que a prefeitura
vai fazer. O vereador Roberto Maurer citou um trecho da mensagem do próprio
projeto: “Campo do Tenente é um Município pobre”. Não sou contra o asfalto sou
contra o endividamento. O vereador Reginaldo Kuhl falou que o crédito é importante,
quem não tem dívida não tem nada. Então é a favor do asfalto. O vereador Celso Sá
Brito falou que é um sofrimento para a população que mora lá, precisa do asfalto e a
comunidade é muito grande. O vereador Gustavo Vizentin comentou que todos são a
favor do asfalto, estamos pensando apenas no futuro financeiro do nosso município,
que comprometem as futuras administrações e que o município já vem fechando com
déficit. O vereador Celso Wenski deu parabéns pela democracia que estamos
vivenciando hoje. Colocou que asfalto é uma coisa cara. Comentou que as palavras
que a Eliane colocou sobre a Arauco é muito importante, eles tem que assumir um
compromisso com a estrada. Então Prefeito uma parceria com a Arauco é bem vinda.
Pediu também que o prefeito não deixe de fazer a infra-estrutura do setor do parque
de máquinas. A presidente colocou o projeto em primeira votação nominal: vereador
Amilton Feltrin a favor, vereador Celso Sá Brito a favor, vereador Celso Wenski a
favor, vereador Gustavo Vizentin a favor, vereador Paulo Renato Quege a favor,
vereador Reginaldo Kuhl a favor, vereador Roberto Maurer a favor e vereador
Valdireno Pereira a favor, projeto aprovado em votação unânime. A presidente após a
votação convocou todos os vereadores para na próxima quinta-feira dia 21 de
dezembro às 18h00min estarem presentes na sessão extraordinária para segunda
votação do Projeto. Passo as considerações finais, o prefeito Jorge Quege agradeceu
aos nobres vereadores e disse que com certeza vai agir com responsabilidade e
também chamar a empresa Arauco para ver se conseguimos uma parceria. Tudo é
importante e vamos analisar com carinho o georeferenciamento, o parque de
máquinas e vamos conversar, vamos ouvir a população. Agradeço a todos os
vereadores. A presidente Solange Fávaro agradeceu a presença do Prefeito. 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.

