Ata 2.465ª – No dia 13 (treze) 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, a Professora Eliane Peichó e em nome dela cumprimento todas as professoras aqui
presente, cumprimentou o Marcos presidente do sindicato, cumprimentou a Nara do Conselho
Tutelar e a toda população Tenenteana. Na continuidade a Presidente solicitou a leitura da bíblia ao
vereador Roberto Maurer. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao
secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.464ª da sessão Ordinária do dia 06 de Março 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 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”, colocou o pedido de regime de urgência especial em votação, onde foi aprovado em
votação unânime. Após devolveu 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”, colocou o pedido de
regime de urgência especial em votação, onde foi aprovado em votação unânime. Após devolveu o
projeto para as comissões darem seus pareceres na próxima sessão. A presidente informou que
conforme prazo regimental, os demais Projetos permanecem com as comissões. Na seqüência a
presidente passou as considerações finais: o vereador Gustavo Vizentin, agradeceu a presença das
professoras, falou que inclusive em uma publicação essa semana comentou que educação não são
gastos e sim um investimento, tudo que se coloca na educação terá retorno um dia, não podemos
fazer corte nessa área, e podem contar comigo o que for preciso, Agradeço a presença do Marcos
presidente do sindicato. Parabenizou o vereador Roberto Maurer pelas palavras da semana passada
em defesa do funcionalismo, também me coloco a disposição de todos os funcionários, quanto o
aumento que ainda não veio para essa casa de leis, aproveito para informar sobre um curso de
oratória em parceria com a Associação Empresarial que as inscrições estão abertas até sexta-feira
com o Presidente da Associação ou na Farmácia com o Klaus. O vereador Paulo Renato comentou
que no ano passado juntamente com o vereador Gustavo, Celso Sá Brito o secretário Edson o
Lourenço e o Rodrigo, estivemos em Brasília buscando algumas emendas para o nosso município
onde prontamente na seqüência já esta em pauta até o mês de junho uma emenda de R$ 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais) do Deputado Federal Luciano Ducci para câmeras de segurança
para toda cidade, é uma emenda individual de bancada e é certeza que vem. Também uma de R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para um ônibus da saúde do Secretário da Saúde
Michele Caputo. O vereador Roberto Maurer agradeceu a presença das professoras e garantiu a elas
que nenhum direito será tirado, estamos aqui para apoiar os nossos munícipes, os direitos devem ser
respeitados sempre. Solicitou à Presidente que seja enviado um ofício para o secretário de finanças

para comparecer na próxima sessão. Comentou sobre o acontecido na creche da cidade, pediu que a
população ficasse calma, tudo vai ser apurado. A justiça vai cuidar, não nós com pressão
psicológica. Respeito aos pais dessa criança e se precisarem vir nessa casa de leis estaremos aqui. O
vereador Celso Wenski solicitou a Presidente que encaminhasse um oficio ao Prefeito Jorge Quege,
se os demais colegas concordarem e aprovarem para que ele esteja presente na próxima sessão
discutindo sobre os Projetos. Por este motivo não foi colocado em pauta conforme estava previsto
hoje para votação. Solicito também à Presidente que encaminhe um ofício aos Correios para dar
explicações referentes ao atendimento que está péssimo, a população está reclamando, pois depois
que o correio adotou essas novas normas, dificultou muito o atendimento à população. Tem que ser
tomada alguma atitude. Agradeceu ao Prefeito, ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente que a
bomba d água já foi instalada na comunidade da Serrinha, já funcionou mais deu um problema no
painel, mais amanhã a empresa vai estar lá pra consertar e já fazer a instalação da bomba d água na
comunidade do Morrinho Alto. Ontem também foi realizado um curso no Centro de Convivência,
uma parceria do sindicato, Emater e Prefeitura, com parte pratica na lavoura da família do produtor
Mazur e agradecer a presença dos participantes. A Presidente informou que estará enviando o oficio
aos Correios e também ao Prefeito e Secretário de Finanças para comparecerem na próxima sessão.
Aproveitando também quero parabenizar o nosso prefeito que no próximo dia 15 completará mais
um ano de vida. 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.

