Ata 2.464ª – No dia 06 (seis) do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, às
19h00min 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 cumprimentou o José Carlos do Controle Interno, o Lourenço Paini Secretario
de Obras, o Bruno Senna Diretor de esporte, o Edson secretario de Saúde, Everealdo
e a toda população Tenenteana. Na continuidade a Presidente realizou a leitura da
bíblia. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao
secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.463ª da sessão Ordinária do dia 27 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. Continuando a
Presidente solicitou a leitura das correspondências. Deixou a palavra livre para quem
deseja se comentar. Ninguém comentou. Ordem do dia: a presidente solicitou a
leitura da Mensagem e do Projeto de Lei nº 001/2018 – Origem Poder Executivo, o
qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER
SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE
CAMPO DO TENENTE”, encaminhou o projeto para as comissões darem seus
pareceres na próxima sessão. Na seqüência solicitou a leitura da mensagem e do
Projeto de Lei nº 002/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL
AO NUCLEO TERAPEUTICO NOVA VIDA”, encaminhou o projeto para as
comissões darem seus pareceres na próxima sessão. Continuando solicitou a leitura
da mensagem e do Projeto de Lei nº 004/2018 – Origem Poder Executivo, o qual
“CONCEDE SUBVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL A ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA CULTURAL E ARTÍSTICA CAMPO DO TENENTE”,
encaminhou o projeto para as comissões darem seus pareceres na próxima sessão.
Dando seqüência solicitou a leitura da mensagem e do Projeto de Lei nº 005/2018 –
Origem Poder Executivo, o qual “FIXA REMUNERAÇÃO MÍNIMA DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, encaminhou o projeto para as comissões darem seus pareceres
na próxima sessão. Continuando a Presidente convidou o Diretor de Esporte Bruno
para fazer uso da tribuna, e deixou registrada a ausência da secretária de educação
que está no hospital acompanhando sua mãe. Bruno deixou abertos questionamentos

pelos vereadores para responder as perguntas. Onde o vereador Roberto Maurer
perguntou sobre o cronograma esportivo desse ano. Bruno respondeu que nesse ano
tem cronograma, isso não é a garantia de realização de nenhuma competição. Esse
ano tem um cronograma com mais eventos que os demais anos. Uma das alterações é
o inicio com o campeonato de futebol de campo com previsão no inicio de abril,
demais eventos: passeio ciclístico, campeonato municipal de futsal, campeonato de
futebol sete (futebol suíço), veterano e livre, campeonato intermunicipal de futsal,
torneio de voleibol misto, campeonato de voleibol feminino. Roberto Maurer
agradeceu ao Bruno pela presença. O vereador Gustavo Vizentin comentou que é a
segunda taça. A gente cobra e sabe que tem orçamento, essa é uma grande noticia que
você já traz, a gente tem o conhecimento quanto à associação de quitandinha, não
seria possível criar uma associação? Bruno respondeu que é uma questão delicada,
tem que fazer um estudo aprofundado, em quitandinha eles recebem apenas a renda
do ginásio. Cabe um estudo. Agora vamos formar o conselho municipal do esporte. A
presidente agradeceu a presença do Bruno e parabenizou o mesmo pela dedicação ao
esporte do município. Continuando a presidente convidou o Secretário de Obras
para fazer uso da tribuna. Pauta iluminação pública. O secretário acompanhou a troca
na Avenida de cinco reatores que estavam cortados devido à colocação do cabo de
fibra óptica, quanto o material é ruim, temos problemas com vandalismo, licitação
deu problema. Eu oriento que seja feito um requerimento na prefeitura. Quanto à
iluminação da avenida saiu à licitação para as lâmpadas de LED. O vereador Roberto
Maurer comentou que a nossa população paga a taxa e ajuda a manter a iluminação
do setor público. O vereador Valdireno Pereira perguntou sobre a previsão do termino
do campo de futebol do Conjunto Lais Bonde. E sobre o parque de eventos se tem
como passar um trator uma vez por mês, pois está à mercê de marginais, o mato esta
cobrindo a cerca. O secretário respondeu que faz o que pode, normalmente quando
tem um evento vai lá e entrega o parque todo limpo. Mais preciso que seja
comunicado quando tem um evento com antecedência para me programar e realizar
limpeza e roçada. Sobre a iluminação no parque a conta vem muito alta, temos que
economizar luz e material. Valdireno comentou que já foi falado sobre fazer um
projeto para administrar o parque e até agora nada. O secretário falou que sobre o
campinho foi feito uma licitação para comprar grama e estão esperando. O vereador
Gustavo Vizentin comentou sobre a qualidade do material, tem como fazer uma
licitação com material de qualidade? O secretário respondeu que não tem como fazer
uma licitação de qualidade porque é o preço. A idéia é estudar uma empresa que faça
a manutenção por cinco anos e se responsabilize pela manutenção. A presidente
agradeceu a presença do secretário. Sobre a mensagem que mandei pra você a
população cobra, gosto sempre de falar a verdade, não gosto de mentiras, passei o

print porque fiquei nervosa no horário e não tinha mais o que falar. Você secretário
como ex-vereador sabe que a população cobra muito da gente e agradeço que tenha
resolvido o problema. Na seqüência a presidente passou as considerações finais: o
vereador Gustavo Vizentin parabenizou o Diretor de Esportes Bruno pelo
Campeonato. Sobre o Projeto da Associação dos Universitários de Campo do
Tenente, gostaria de pedir para esclarecer sobre dotação, acho injusto prejudicar cerca
de 60 alunos. Peço a presença da Secretária de Educação e também do Secretário de
Finanças para esclarecer as dotações. Parabenizou a todas as mulheres do nosso
município pelo seu dia 8 de Março. O vereador Reginaldo Kuhl agradeceu ao Prefeito
pela reforma da Escola do Santana. O vereador Roberto Maurer deu parabéns para o
vereador Reginaldo Kuhl, pois cobra bastante. Também falou sobre os funcionários
públicos, principalmente os que ganham um salário mínimo e que até agora não
chegou o aumento prometido para eles. Isso é uma injustiça com os funcionários
públicos. Vejo funcionários comissionados que ganham por cinco funcionários
públicos. Onde vejo o funcionário concursado que vira peão do comissionado. Nós
vereadores estamos esperando esse Projeto. O vereador Celso Wenski agradeceu a
presença das pessoas aqui nessa casa de Leis até para tirar dúvidas e esclarecimentos.
Parabenizou as mulheres pelo dia 08 de março. A presidente agradeceu mais uma vez
a presença do Bruno e do Lourenço. Quero também deixar uma homenagem a todas
as mulheres. O Dia Internacional da Mulher é na próxima quinta-feira, dia 8 de
Março de 2018, e é chegada à hora de prestar homenagem a todas as mulheres que no
dia-a-dia lutam, trabalham, estudam, conquistam, criam seus filhos e dão amor e
carinho. Todos nós temos uma mulher muito importante em nossas vidas, pode ser a
mãe, irmã, filha, esposa, enfim, não há um ser humano que viva sem as mulheres.
Isso se o ser humano não é a própria mulher, e se você é mulher (assim como eu),
essa homenagem é também para você, para nós. Enfim, não deixe de homenagear
muito as mulheres no dia 8 de Março.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.

