Ata 2.470ª – No dia 10 (dez) do mês de Abril 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. Cumprimentou o José Carlos do Controle Interno, o Edson Secretário de
Saúde, o Sr. Vilmar Frischy Presidente do Rotary de Rio Negro e em nome dele
cumprimento os demais presentes, cumprimentou o Mauro Barros que assume a
Presidência do Rotary em Campo do Tenente e a toda população Tenenteana. Na
continuidade a Presidente solicitou ao vereador Paulo Renato Quege a leitura de um
trecho da bíblia sagrada. Em seguida, a presidente Solange Maria de Lima Fávaro
solicitou ao secretário Celso Wenski à leitura da ata 2.469ª da sessão ordinária do
dia 03 de abril de 2018 e colocou a ata em discussão, não havendo nada a discutir,
colocou a ata em votação, sendo aprovada em votação unânime. Na seqüência
solicitou a leitura das correspondências, deixou a palavra livre a quem desejasse
comentar, onde ninguém comentou. Continuando a Presidente passou a ordem do
dia: Solicitou a leitura da Mensagem e do Projeto de Lei nº 007/2018 – Origem
Poder Executivo, o qual “CRIA CARGOS NO QUADRO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE”.
Colocou o Pedido de Regime de Urgência em discussão, onde os vereadores Gustavo
Vizentin, Valdireno Pereira, Roberto Maurer e Celso Wenski discutiram, colocou o
Pedido de Regime de Urgência em votação, onde foi aprovado com 5 (cinco) votos a
favor e 3 (três) votos contra. A Presidente encaminhou o Projeto para as comissões
deliberarem em conjunto na próxima sessão. Na continuidade passou a palavra ao Sr.
Vilmar Frischy inscrito para uso da Tribuna, onde ele se apresentou e comentou sobre
o convite para a Fundação do Rotary no Campo do Tenente, falou um pouco sobre a
função do Rotary no mundo. Na seqüência a presidente passou as considerações
finais: o vereador Gustavo Vizentin parabenizou o Mauro Barros, tudo que vem para
somar é bom no nosso município. O vereador Paulo Renato Quege comentou
referente ao projeto que foi levantado a questão da folha isso não vai aumentar, pois
já tem os cargos comissionados. Solicitou um oficio ao executivo referente um
projeto do mês de maio de 2015 e veja porque não está se cumprindo a lei. O
vereador Roberto Maurer agradeceu o pessoal do Rotary e só vai somar ao nosso
município. O vereador Reginaldo Kuhl parabenizou o Mauro Barros, pediu para

registrar em ata um pedido de audiência publica com os servidores para o pedido de
aposentadoria especial. O vereador Celso Wenski comentou sobre a licitação que
ocorreu na Câmara na sexta-feira passada para abertura do concurso público.
Comentou sobre o projeto em questão esta noite que só para complementar que a
defesa tem prazo e se não tiver as vagas não pode realizar o concurso publico do
executivo. O vereador Amilton Feltrin convidou para no próximo sábado,
participarem do Bingo da Capela São Sebastião e também que no domingo inicia-se o
campeonato de campo municipal. A presidente comentou sobre a audiência publica
solicitada pelo vereador Reginaldo Kuhl, que em 15 dias vai marcar junto ao
IPRECAMPO, Poder Executivo e Sindicato. 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.

