Ata 2.460ª – No dia 06 (seis) do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às
19h00min 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 Solene. 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, cumprimentou:
o Padre Orlando, o Prefeito Jorge Quege e convido-o para fazer parte da mesa, o
secretário da agricultura Edivaldo, o secretário da saúde Edson, a secretária de Ação
Social Alcidenice, o presidente da associação empresarial Mauro Barros, o presidente
do sindicato Marcos, a Ex-vereadora Derly e os ouvintes da rádio e a toda população
Tenenteana. Na continuidade convidou a todos em pé cantar o hino de Campo do
Tenente. Após a execução do Hino convidou ao Padre Orlando para fazer uma
oração. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao 1º
secretário à leitura da ata 2.459ª da sessão extraordinária do dia 21 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. Ordem do dia: Convidou o diretor
Fabiano a explanar sobre os trabalhos realizados em 2017, onde o mesmo falou que
tivemos 115 proposituras, sendo: 49 sessões ordinárias, 05 sessões extraordinárias, 13
requerimentos, 25 indicações, 02 audiências públicas, 02 projetos de resolução, 02
projetos do Legislativo e 30 projetos do executivo. Passou as considerações finais:
onde passou a palavra ao Prefeito Jorge, onde deixou seu agradecimento ao ano de
2017 que foi muito bom a parceria, tudo que foi aprovado e que continue assim no
ano de 2018, fazendo sempre o melhor pra Campo do Tenente e nosso povo. Na
próxima sessão provavelmente entra um projeto para readequar o salário dos
funcionários públicos, deixou seu agradecimento e pediu pra continuar sempre assim.
Passou a palavra ao vereador Gustavo Vizentin, onde falou que começamos o ano
com o pé direito, encaminhamos a emenda ao deputado Luiz Carlos Martins e
conseguimos dois kits esportivos junto com o vereador Reginaldo Kuhl, Pediu ao
prefeito um pouco mais de auxilio ao esporte. Passou a Palavra ao vereador Paulo
Renato Quege, onde deu umas boas vindas aos trabalhos de 2018 e disse ao prefeito
que estamos a disposição para o que der e vier. Passou a palavra ao vereador Celso Sá
Brito que agradeceu a Deus e ao prefeito e toda a população. Passou a palavra ao
vereador Reginaldo Kuhl, desejou um feliz 2018 a todos, vamos trabalhar juntos para
que venham mais empresas para dar oportunidade a todos. Passou a palavra ao
vereador Roberto Maurer, onde desejou que em 2018 continuássemos unidos, pediu a

população que esteja presente nas sessões, pediu ao prefeito que atenda as nossas
indicações porque é um pedido do povo. Passou a palavra ao vereador Valdireno
Pereira, onde comentou que 2017 foi um ano onde tivemos boas experiências e
vamos melhorar para 2018. Passou a palavra ao vereador Celso Wenski, onde disse
que em 2018 tenhamos muita esperança, fé e dialogo, para 2018 todos tenham muita
paciência por ser um ano de eleição. Passou a palavra ao vereador Amilton Feltrin,
onde espera que 2018 sejam de grandes conquistas, falou ao prefeito que pode contar
com a nossa ajuda. A presidente Solange Fávaro iniciou reconhecendo e agradecendo
aos vereadores, que foram seus companheiros de trabalho desse primeiro ano.
Pessoas que dedicaram sua capacitação e principalmente à causa pública. Agradeceu
pela dedicação ao nosso município. Agradeceu de forma especial, também a todos
que colaboraram com este ano de mandato. A luta por um município melhor para
todos nós. Parabéns a vocês e sigam confiantes e determinados a sempre estarem
trabalhando e se dedicando. Temos a humildade de saber que ainda há muito por
fazer, mas demos passos largos ruma à realização de cada demanda da sociedade e
como gestores públicos têm a certeza que as dificuldades fazem parte do nosso
trabalho. Afirmo que a mesa diretora da casa continuará com o modelo de gestão
participativa, em que Legislativo e Executivo consigam sucesso nas ações. Quero
lembrar que 2017 foi um ano de muitas indicações, com reivindicações de munícipes
que foram encaminhadas à prefeitura. Queremos que tenha na prefeitura uma porta
aberta em busca de soluções para o bem-estar da nossa gente. Os meus mais
calorosos cumprimentos e a certeza da minha profunda admiração. Muito obrigado.
Falou também da conquista, onde juntos, graças à união dos dois poderes
conseguimos a vinda da empresa Pão Nino. Comunicou que na próxima semana
devido ao feriado de carnaval, a sessão será na quinta-feira dia 15 de fevereiro.
Também que no dia 20/02/2018 após a sessão ordinária ocorrerá Audiência Pública
para o cumprimento das Metas Fiscais e Audiência Pública da Saúde, relativo ao
Terceiro Quadrimestre do exercício de 2017. 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.

