Ata 2.467ª – No dia 22 (vinte e dois) 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 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, quero cumprimentar a Dona Doroti e em nome dela os demais presentes e a
toda população Tenenteana. Na continuidade a Presidente convidou a professora
Eliane Peichó para fazer a leitura de um trecho da bíblia. Em seguida, a presidente
Solange Maria de Lima Fávaro solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da
ata 2.466ª da sessão Ordinária do dia 20 de março de 2018 e colocou a ata em
discussão, não havendo nada a discutir, colocou a ata em votação, sendo aprovada em
votação unânime. Continuando a Presidente passou a ordem do dia: 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 Projeto em segunda discussão, colocou o
projeto em segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Na
continuidade solicitou a leitura da mensagem 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 projeto em segunda discussão, colocou
o projeto em segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Prosseguindo
solicitou a leitura da mensagem e do Projeto de Lei nº 006/2018 – Origem Poder
Executivo, o qual “ADICIONA O INCISO IV NO ART. 14 DA LEI Nº
862/2015”. Solicitou a leitura do parecer das comissões, colocou o projeto em
primeira discussão, colocou o projeto em primeira votação, onde foi aprovado em
votação unânime. Dando seqüência a Presidente solicitou a leitura da mensagem e do
Projeto de Lei nº 005/2018 – Origem Poder Executivo, o qual “FIXA
REMUNERAÇÃO MÍNIMA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.colocou o projeto em segunda
discussão, onde o vereador Gustavo Vizentin comentou que estamos deixando a Lei
nº 686/2010 de lado, porque temos professoras em nível B que vão ganhar apenas R$
7,00 (sete reais) acima de professoras de nível A. Teria que ser dado aumento para
todas, mas como foi discutido em audiência pública vimos que não tem como. A meu

ver é deixar o plano de carreira de vocês de lado, estão algumas sendo prejudicadas,
mas não podemos deixar de seguir uma Lei Federal então por isso eu sou a favor do
projeto. O vereador Roberto Maurer comentou que no meio do ano passado chamou o
responsável por geração de empregos aqui na Câmara para dar alguns números
referentes a empregos em Campo do Tenente e ele nos mostrou um documento onde
deram entrada em 196 seguros desemprego até o meio do ano passado, e teve a
coragem de dizer que não foi dada nenhuma entrada de emprego até o meio do ano
passado. Eu vejo que explicar e contar que caiu a arrecadação do município e não se
preocupar mais com a geração de emprego para produzir e gerar mais repasse para o
município não resolve o problema. Em primeiro lugar para um município é o
emprego, onde cresce o repasse, o bolo fica maior e dividem-se mais o pedaço com
todos, e hoje eu vou mudar o meu voto sou a favor do projeto. A Presidente colocou o
projeto em segunda votação, onde foi aprovado em votação unânime. Na seqüência a
presidente passou as considerações finais: o vereador Gustavo Vizentin parabenizou
a todos pelo dialogo, não a imposição, em primeiro lugar o dialogo sempre tem que
ser conservado. Parabéns pela união de todas vocês. O vereador Reginaldo Kuhl deu
novamente os parabéns às professoras e temos que lutar por nossas ideias. E que
esses projetos venham mais claros para todos. O vereador Celso Wenski comentou
que só é o que é porque vem de uma boa família e teve ótimos professores, sejam
bons professores. A presidente agradeceu o diálogo, e o mínimo que podemos fazer é
isso, discutir. 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.

