Ata 2.461ª – No dia 15 (quinze) do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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:
Reginaldo Kuhl, Valdireno Pereira, Celso Wenski, Amilton Feltrin, Roberto
Carlos Maurer, Celso Sá Brito e Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin. O vereador
Paulo Renato Quege justificou sua ausência neste dia. 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 secretário da saúde Edson, o Sr.
José Carlos do controle interno e os ouvintes da rádio e a toda população Tenenteana.
Na continuidade solicitou a leitura da bíblia ao vereador Gustavo. Em seguida, a
presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao 1º secretário à leitura da ata
2.460ª da sessão Solene do dia 06 de fevereiro de 2018 e colocou a ata em discussão,
não havendo mais nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Leitura das Correspondências: o diretor da Câmara Municipal,
Fabiano, leu o “Edital de Convocação em Assembléia Geral Ordinária realizada na
cooperativa Cooperante”, “Memorando Circular do Iprecampo com o extrato mensal
da carteira de investimentos”, e as “solicitações para a Copel da Associação
Empresarial de Campo do Tenente referente as quedas de energia e suas
conseqüências nos estabelecimentos”. A Presidente Solange deixou a palavra livre
para as correspondências e referente ao assunto da Copel, informou que já foi
encaminhado um convite ao Sr. Antonio Sérgio de Souza Guetter( responsável da
Copel em nossa região) e que até aquele momento não obteve nenhuma resposta,
destacou a suma importância da população ligar no número 0800 para formalizar as
reclamações. O vereador Gustavo parabenizou pelo informe da Associação
Empresarial nas questões de quedas de energia por parte da Copel e pelas promoções
realizadas pelo comércio que alavancou as vendas e a pedido do presidente Mauro,
divulgou o curso de Marketing de Oratória que será realizado nos próximos dias com
duração de 05(cinco) dias no valor de R$50,00(cincoenta reais) e Passou as
considerações finais: o Vereador Reginaldo Kuhl comprimentou a todos e fez um
convite para o Bingo da Comunidade do Rio Vermelho a ser realizada no dia 18 de
fevereiro (domingo) para arrecadar fundos para a pintura da Igreja e aproveitarem
para assistir as partidas de futebol que irão ser realizadas neste dia. O vereador
Roberto Maurer também comentou sobre as diversas quedas de energia e suas
conseqüências e explanou sobre a má gestão do governo. Pediu também para que seja
enviado um ofício para o Diretor de Esportes do Município, pedindo a programação
esportiva para este ano, no qual a presidente Solange acatou de imediato seu pedido.

Passando a palavra ao vereador Celso Wenski, este solicitou a presença dos
responsáveis da Sanepar pelas ligações de esgoto para informar a população sobre os
valores reais a serem pagos pelas ligações e aproveitou e pediu para a presidente
Solange, ausentar-se na próxima sessão, para uma viagem à trabalho até Brasília/DF.
A presidente informou que já tinha sido realizada uma reunião com os responsáveis
da Sanepar (Sr.Ronaldo) e só está aguardando uma data que irão confirmar para o
mês de Março e explanarão para toda a população. Autorizou a ausência do vereador
Celso Wenski e terminou informando 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.

